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Předmět Učební 
materiál 

Strana/cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 54-61 

64-65 

zopakovat růžové/oranž. rámečky (slovesa) 

zopakovat podstatná jména – společně on-line 

 Pracovní sešit 29-2 on-line (opakování sloves, skloňování 

podstatných jmen) 

Čtení Vlastní kniha  DÚ - každý den minimálně 15 min.  

    

Matematika Učebnice 40-43 Rámečky – přečíst (znázorňování a rozvinutý 

zápis, porovnávání a zaokrouhlování čísel) 

 Pracovní sešit 26/1,3,5 

27/8,10 

28/2,3,6 

29/1,3,4 

Společně on-line  

 Početník 28 

29 

DÚ – ÚT 

DÚ - ČT 

Geometrie  48/4 

49/1,2,3 

Společně on-line – zadání z minulého týdne 

(trojúhelníky, obvod) 

Přírodověda  Učebnice (30-31) Opakování - ptáci 

 Přehledy živé 

přírody 

26-29 Společně on-line 

    

Vlastivěda Učebnice 32-34 On-line 

 Školní sešit  Nadpis – NEROSTNÉ BOHATSTVÍ A PRŮMYSL, 

společně zapíšeme 

    

Anglický 

jazyk - S1 

Pí. uč. Násirová 

Unit 10   -   How are you? 
 
Cíl: umět vyjádřit pocity, zeptat se na věk, sloveso to be v záporu 
 
Zapiš do školního sešitu:  
                              dlouhý tvar                  stažený tvar    
já nejsem             I am not                                                  am not  stáhnout nelze!! Pouze: I'm not. 
ty nejsi                  you are not                  you aren't 



 

on není                  he is not                       he isn't 
ona není                she is not                      she isn't 
ono není                it is not                          it isn't 
my nejsme             we are not                    we aren't 
vy nejste                 you are not                   you aren't 
oni nejsou               they are not                 they aren't   
    
Uč.  -  str.23/3,4 
Vše probereme online. 
 

    

Anglický 

jazyk – S2 

Pí. uč. 

Truefittová 

Budeme dělat lekci 12 – My hobbies 

Naučíme se sdělit své záliby, ptát se spolužáků na jejich koníčky. 

Naučte se slovíčka a v pracovním sešitě vyplňte na str. 26 cvičení 1 a na str. 27 cvičení 5. 

Zapište si do sešitu : 

Do you like posters? Máš rád plakáty? 

Yes, I do. No, I don‘t. 

How many posters have you got? Kolik máš plakátů? 

V úterý nebude hodina on-line. 

Budete mít překlad v zadání na Teams. Prosím, posílat do zadání ne na chat. 

 


