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Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Pracovní 

sešit, díl II. 

2, 3 Obě strany budeme vypracovávat společně při online 

hodinách.  

První díl pracovního sešitu mi v pondělí odevzdejte a 

vyzvedněte si díl II.  

 Školní sešit  Pokud stihneme, společně napíšeme skloňování vzoru 

město. Sešit mějte připravený na všechny hodiny 

českého jazyka.  

 Čítanka V průběhu pondělka si ve škole vyzvednete čítanku, v páteční hodině 

bychom si společně přečetli některý článek, mějte ji proto na pátek 

připravenou.  

     

Matematika Učebnice 34 4 Do sešitu samostatně vypočítejte 

tuto slovní úlohu.  

 Pracovní sešit 23-24 V tomto týdnu se budeme věnovat především 

písemnému násobení a dělení čísel do 10 000.  

 Pracovní sešit  25 Samostatně na známky, prosím, vypracujte cvičení 1, 

2, 5. Tato cvičení budu kontrolovat 8. února.  

 Školní sešit Sešit mějte připravený na všechny hodiny matematiky.  

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

V pondělí se budeme věnovat opakování slovesa to be (kladná věta, 

zápor i otázka) a slovní zásoby do 12. lekce včetně. Tato témata budou ve 

čtvrtečním testu ve FORMS.  

Ve čtvrtek se po testu budeme věnovat 12.lekci, zopakujeme krátké 

odpovědi na otázky Do you … ?  

     

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

On-line hodiny: pondělí 11:00, čtvrtek 8:00 

 

V pondělí vyzkoušíme slovíčka lekce 10, 11 a otázky ze sešitu. 

Zopakujeme si osoby a sloveso být. 

V učebnici dokončíme lekci na str. 23/ cv. 4 – uděláme si krátký zápis. V 

pracovním sešitě si uděláme na str. 23/ cv. 6. 



 

V pondělí 1.února prosím o odevzdání: 

- Pracovní sešit z českého jazyka, díl I. 

- Pracovní list z přírodovědy s vypracovaným cvičením (strom jabloně v 

ročních obdobích) 

- Pracovní listy a učebnice z přírodovědy (Rozmanitost přírody, díl I.) 

- Referát z vlastivědy Národní park 

- Vánoční deník/ záznam o přečtené knize 

 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 11, osoby a sloveso být. V 

pracovním sešitě si slovíčka procvičíte na str. 24/ cv. 1 a str. 25/cv. 5. 

 

Ve čtvrtek si vyzkouším slovíčka a sloveso být s osobami. Společně si 

projdeme v učebnici na str. 24/ cv. 1. Společně si v pracovním sešitě 

projdeme na str. 24/ cv. 2. 

 

Za domácí úkol se připravuj na testík, který bude na osoby a sloveso být. 

 

     

Přírodověda Učebnice II.díl 11 Společně se v online hodině budeme věnovat změnám 

v přírodě v zimě.  

 Pracovní listy 

II. díl 

V pracovních listech se pokuste do čtvrtka samostatně vypracovat na 

straně 8 cvičení 1, 2, 3. Pokud nestihnete, nevadí, uděláme společně.  

     

Vlastivěda Učebnice V páteční hodině vlastivědy dobereme Českou republiku. Zopakujeme a 

dovysvětlíme si pojmy ze zemědělství a průmyslu. Společně doděláme 

pracovní list Půdy a zemědělství ČR.  


