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Předmět Učební 
materiál 

Strana/cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 65-68 

 

podstatná jména – vzory, skloňování pod. jmen 

rodu středního 

 Pracovní sešit 

!!! 2.díl !!! 

2-3 on-line (podstatná jména) 

Čtení Vlastní kniha  DÚ - každý den minimálně 15 min.  

 Čítanka 77 - Zima v Novém 

Strašecí 

zkoušení PO-PÁ 

 Školní sešit Před cestou,  

na louce, u lavice,  

za babičkou,  

na prkně, od barev, 

do auta, na střechu, 

od lékaře, s rybami, 

pod stoly 

 

VS – podstatná 

jména 

DÚ – ÚT – přepsat do sešitu, určit pád, číslo, rod 

 

 

 

 

 

 

 

DÚ – ČT – z vyjmenovaných slov vypiš co nejvíc 

podstatných jmen a urči rod (! POZOR na rod 

mužský) 

    

Matematika Učebnice 50-51 Násobení dvoumístným činitelem 

 Pracovní sešit 34/1,2,3,4 

35/1,3,4 

Společně on-line  

 

 Početník 34,35,36 – 1.sloupek 

35 – 3.sloupek 

36 - 3.sloupek 

Společně on-line 

DÚ – PO 

DÚ - ST 

    

Přírodověda  Učebnice 

2.díl!!! 

22-24 Společně on-line (budeme dělat i příští týden) 

 Školní sešit  Nadpis - VLASTNOSTI LÁTEK 



    

Vlastivěda Učebnice 

2.díl!!! Obrazy 

ze starších 

českých dějin 

3-4 On-line 

 Školní sešit  Nadpis – ÚVOD DO HISTORIE, společně on-line, 

popř. dodělat za DÚ (otázky) 

    

Anglický 

jazyk - S1 

Pí. uč. Násirová 

Unit 12 -My hobbies  
Cíl : umět sdělit své záliby, ptát se spolužáků na jejich koníčky  
Ps - str 65- slovíčka  
             26/1  
             27/5  
Uč - str 26/1,2,3  

DÚ - Přepiš věty a použij stažené tvary 

1) I am from the Czech Republic. 1) ________________________. 

2)You are my good friends. 2) ________________________. 

3)He is at school now. 3)________________________. 

4)We are at home every day. 4)________________________. 

5)You are a good boy. 5)________________________. 

Napiš věty záporné, použij stažený tvar 

1) I am sad. 1)_________________________. 

2)You are ill. 2) _________________________. 

3)She is happy. 3) _________________________. 

4)We are well. 4) _________________________. 

5)They are here. 5) _________________________. 

Přepiš věty a pošli, prosím, na můj e-mail do 6.2.2021 do 16:00 hod. 

  

 

  



 

Anglický 

jazyk – S2 

Pí. uč. 

Truefittová 

V lekci 14 máme opakování. V pondělí si zopakujeme podle učebnice a 

vyplníme společně cvičení v pracovním sešitě. 

V úterý si naše znalosti vyzkoušíme a začneme lekci 15 – Rob´s computer. 

Naučíme se používat přivlastňovací pád, sloveso can – umět/moci. 

Zapiš si do sešitu: 

Honza´s pen is black. Honzovo pero je černé. 

David´s pen is green. Davidovo pero je zelené. 

What´s the girl´s name? Jaké je jméno té dívky? 

The girl´s name is Eva. Jméno té dívky je Eva. 


