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Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Pracovní sešit 8-9 Společně v online hodinách zopakujeme skloňování a 

vzory rodu středního. Ve polovině týdne začneme se 

skloňováním a vzory rodu ženského. Cvičení na těchto 

stranách budeme probírat společně, případně bude 

v týdnu zadán krátký domácí úkol.  

 Pracovní list Pracovní list na určování vzorů rodu středního vypracujte samostatně, 

list bude známkovaný. Pokud nemáte možnost si list vytisknout, dejte mi 

vědět, připravím vám ho v pondělí na vrátnici školy.  

 Čtení Čtěte každý den alespoň 15 minut. Na konci týdne se na knížky zeptám 

v online hodině. 

Matematika Učebnice 48- 49  Vybrané slovní úlohy společně v online 

hodinách.  

 Pracovní sešit 33- 35 Na začátku týdne společně zopakujeme písemné sčítání 

a odčítání čísel do 1 000 000 a poté se dostaneme 

k pamětnému násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000. 

V závěru týdne- pokud stihneme- začneme s písemným 

násobením dvojciferným činitelem.  

 Pracovní sešit  32 3 Toto cvičení vypracujte samostatně, 

cvičení bude známkované. 

Anglický jazyk Učebnice 32-33 V pondělní hodině si zopakujeme na čtvrteční test a 

společně začneme lekci číslo 15, ve které si máme 

osvojit použití přivlastňovacího pádu a naučit se sloveso 

CAN = moci, uměti. 

Ve čtvrtek si napíšeme test a po testu budeme 

pokračovat v lekci 15.  

V následujícím týdnu (od 8. března) budu zkoušet čtení 

a překlad článku na straně 32. 

 Pracovní sešit 

(skupina číslo 

1-Myslivcová) 

32-33 

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

V pondělí začneme zkoušením slovní zásoby lekce 12 a 13. Po zkoušení si 
zkontrolujeme domácí úkol – zápis v sešitě a příklady vět. V učebnici si 
uděláme na str. 26/ cv. 4. Napíšeme si krátký zápis do sešitu.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 12 a 13. V pracovním sešitě si 
doplníte na str. 26/ cv. 1 a 27/ cv. 5.  



 

V pondělí 1. března prosím ke kontrole do školy následující: 

✓ Početník z matematiky 

✓ Školní sešit z českého jazyka 

✓ Pracovní listy z přírodovědy 2. díl (žlutý): v tomto pracovním sešitě musí být vypracováno: 

strana 8/1, 2, 3, strana 9/5, strana 10/8 (úkol přes prázdniny), 12/14, 15 

V následujících třech týdnech (nejpozději do 22. března), prosím, vypracujte alespoň 

jeden z následujících výtvarných úkolů: 

1. Vyberte si jednu typicky jarní rostlinu (bledule, sněženka, ladoňka, …) a 

výtvarně ji ztvárněte. Použijte jakékoliv doma dostupné výtvarné prostředky a 

materiály. Pokud byste si nevěděli rady, použijte následující webovou stránku, do 

vyhledávače zadejte jméno květiny a určitě naleznete tipy, jak ji ztvárnit.  

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/114-jarni-

priroda  

 

2. Nakreslete přebal knihy. Vezměte si knihu, kterou zrovna čtete a pokuste se co nejpřesněji nakreslit 

její přebal i se všemi detaily, které tam jsou. Obrázek můžete i nahradit nějakou vlastní ilustrací. 

3. Volný námět: Záleží jen na vás, co a jak výtvarně zpracujete, jediné, čeho se držte, je téma JARO 

nebo KNIHA.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka. Společně pak vypracujeme v pracovním 
sešitě na str. 26/ cv. 2, 3 a na str. 27/ cv. 6  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 13 a v pracovním sešitě uděláte na 
str. 27/ cv. 7.  

 

Přírodověda V tomto týdnu společně začneme novou kapitolu – Vlastnosti a měření látek. Do čtvrtka se 

podívejte do učebnice na stranu 22 a pokuste se ÚSTNĚ doplnit tabulku měření látek. Ve 

čtvrteční hodině se k tomu společně dostaneme.  

Vlastivěda učebnice 3-6 Na začátku páteční hodiny si zopakujeme život lidí 

v pravěku. Za toto opakování můžete získat jedničku, 

pokud budete aktivní a budete znát odpovědi na otázky 

ze stran 3-4.       

Po opakování se společně vypravíme za Dávnými 

Slovany (kapitola 1). 

 Pracovní listy 3 Vypracujeme společně, případně na konci hodiny 

zadám krátký domácí úkol.  

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/114-jarni-priroda
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/114-jarni-priroda


 


