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Předmět Učební 
materiál 

Strana/cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 59-61 zopakovat růžové/oranž. rámečky (slovesa) 

 Pracovní sešit 27-28 společně on-line 

Čtení Vlastní kniha  DÚ - každý den minimálně 15 min. Do 17.1. mi 

poslat na mail seznam přečtených knih od září 

(název knihy, autora, obsah knihy – pár vět) 

Sloh Pracovní sešit 30 DÚ – ST báseň, pozvánka 

Matematika Učebnice 34-36 Zelený rámeček – přečíst (písemné násobení a 

dělení) 

 Pracovní sešit 21/2,4 

22/7,10,12 

23/1,2 

24/6,7 

Společně on-line  

 Početník 24 

26 

DÚ – ÚT - 1. sloupec 

DÚ - PÁ – 1. sloupec  

Geometrie Pracovní sešit 43/1,3,4 

48/4 

49/1,2,3 

Společně on-line (trojúhelníky, obvod) 

    

Přírodověda  Učebnice (29) Opakování - savci 

 Přehledy živé 

přírody 

22 Společně on-line 

 Školní sešit  Společně on-line 

    

Vlastivěda Učebnice 31 On-line 

 Školní sešit  Nadpis – PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ, společně 

zapíšeme 

    



 

Anglický 

jazyk - S1 

Pí. uč. Násirová 

Unit 10  - How are you? 
 
Cíl: umět se zeptat, jak se daří, vyjádřit své pocity, zeptat se na vlastnost předmětů, 
časovat sloveso být  
 
Zůstává opakování 9.lekce - otázka: Have you got a bike? + krátká odpověď 
                                                 - množ. číslo podstatných jmen 
 
Nové :  PS- str.65- slovíčka 
                     str.22/1 
                      str.23/4 
 
Ostatní učivo probereme online.      
 

    

Anglický 

jazyk – S2 

Pí. uč. 

Truefittová 

Zopakujeme si časování slovesa to be. 

Do školního sešitu si zapiš tyto věty: 

Je Jirka u stolu? Ano, je. Is Jirka at the desk? Yes, he is. 

Je Bára u dveří? Ne, není. Is Bára at the door? No, she isn´t. 

Jsou tyto židle staré? Ano, jsou. Are these chairs old? Yes, they are. 

Jsou tyto tužky modré? Ne, nejsou. Are these pencils blue? No, they aren´t. 

Začneme lekci 11 – Kim is ill. Naučíme se hovořit o nemoci a používat kladné i záporné 
stažené tvary slovesa být. 

V prac. sešitě vyplňte str-24/1, str-25/5. 

 


