
ZOOLOGOVÉ 
TÝDENNÍ PLÁN 2. A 

16. – 20. 3. 2020 
Milí zoologové, 
 
všechny vás moc zdravím, stejně jako vaše rodiče. Doufám, že se máte v rámci možností dobře a že jste 
zdraví. Věřím, že vás většina úkolů z minulého týdne bavila. Přemýšlel jsem, jak vám pobyt doma co 
nejvíce zpříjemnit. Našel jsem několik výukových aplikací a her, které jsou zábavné a kterými se 
současně něco můžete naučit. Hledal jsem je přes App Store na Iphonu, takže kdyby některé hry nebyly 
na jiných mobilech k dispozici, můžete vybrat podobnou. 
 
Matematické a logické hry na mobilu: 
Matemág 
Color Lines 
Sudoku 
Angrybirds 
LOLO: Puzzle Games 
Kickballs 
 
Hry, které rozvíjí slovní zásobu: 
Slovní mix 
Hádej slovo 
Slovo mistr 
Slovo křížovky hledání 
 
Aplikace na skládání hudby: 
Mussila – hudební škola 
 
Pokud víte o nějaké zajímavé aplikaci, budu rád, když mi o ní napíšete. V příštím týdenním plánu bych je 
zveřejnil, aby se o nich dozvěděli vaši spolužáci. Stejně tak budu rád, když mi budete posílat fotografie 
všech vašich výtvorů – například jaký vir, který šíří dobrou náladu, jste nakreslili. Tento týden máte zkusit 
výrobu papírového letadla. Až se vrátíme do školy, můžeme si udělat závody vašich letadel. Až ho složíte, 
vyfoťte ho a pošlete mis rodiči fotky na můj školní email. Můžete mi také napsat, jak trávíte volný čas po 
svém. Když poprosíš rodiče, určitě tě naučí, jak napsat email. Také mi můžete posílat pracovní list 
z výtvarné výchovy, kde máte domalovat neúplný obrázek. Stejně tak jsem zvědavý, jak jste vyřešili 
týdenní úkol z minulého týdne. 
 
V pátek20. 3.  nás čeká první jarní den. Budete sít a pěstovat nějaké rostlinky? Také o tom rád uslyším a 
stejně tak potom i vaši spolužáci. Pokud máte v blízkosti domova nějaký park nebo les (pokud někdo 
odjíždí z Prahy), určitě choďte ven na čerstvý vzduch. Jen je teď dobré se vyhýbat místům, kde je velké 
množství lidí. Nezapomeň také každý den číst. Můžeš číst z knížky svým sourozencům nebo rodičům. 
 
Poslední vzkaz je pro rodiče: Pokud byste někdo chtěl vzít domácí vzdělávání do vlastních rukou, je vám 
k dispozici web o Hejného metodě: http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi, kde najdete informace 
k jednotlivým prostředím i s ukázkovými úlohami. Pokud chcete s dětmi rozvíjet násobilku, nenuťte je 
prosím učit se násobilku zpaměti bez porozumění a kontextu. Spíše hledejte, jak procvičovat násobilku 
v reálných situacích (např. balení potravin po daných kusech atd.). Je důležité, aby dítě operaci násobení 
rozumělo a vědělo, proč ji má použít. Jestli bude počítat na prstech nebo na papíře, vůbec nevadí. 
Můžete si také přečíst můj článek o zásadách domácího vzdělávání (inspirativních článku je na blogu ale 
více): http://blog.h-mat.cz/blog/aktivity-na-doma-pro-rozvoj-matematickych-dovednosti 



 
 
Návod na skládání letadla z papíru (na youtube můžeš najít spoustu jiných návodů, díky kterým může být 
tvoje letadlo ještě rychlejší!): 
https://www.youtube.com/results?search_query=vlaštovka+z+pap%C3%ADru 
 
Přeji vám příjemný zbytek týdne. Váš učitel Štěpán. 
 
DOMÁCÍ ÚKOLY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘEDMĚT ZA CO SE CHCI POCHVÁLIT V ČEM SE CHCI ZLEPŠIT 

ČESKÝ JAZYK 

  

MATEMATIKA 

  

PRVOUKA 

  

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

  
SVĚT PRÁCE 

  
TĚLESNÁ VÝCHOVA 

  
 
HRY NA MOBIL: 

KTERÁ MĚ BAVILA KTERÁ MĚ NEBAVILA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PŘEDMĚT CO JE ZA ÚKOL? 

ČESKÝ JAZYK 

pracovní sešit strana 16 
písanka strana 29, 30 
pracovní list Jejda a Helemes 
každý den čti 

MATEMATIKA 
73/2, 3, 4, 74/1, 2, 75/1, 2 
vymysli vlastní úlohu (můžeš se inspirovat úlohami v 
učebnici nebo vymyslet svou vlastní) 

PRVOUKA pracovní list 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA pracovní list 

SVĚT PRÁCE připrav někomu snídani nebo svačinu 
slož letadlo z papíru 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
každé ráno se protáhni a rozcvič, jako to děláme na 
tělocviku 
pokud to jde, choď na procházku do parku nebo do lesa 


