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Český jazyk Učebnice 108  Vzor stroj napsat do školního sešitu, 

barevně zvýraznit koncovky.  

 Pracovní sešit 20-22 

 

 

22 

 

 

 

3 

Vybraná cvičení společně v online 

hodinách.  

 

Samostatně na známky.  

 Pracovní listy  Rozdány ve škole. Ti, kteří v pátek ve škole nebyli, 

prosím, abyste si pracovní listy vytiskli a měli je 

připravené na online hodiny.  

     

Matematika Učebnice 22-23  Vybraná cvičení společně v online 

hodinách.  

 Pracovní sešit 12-13  Společně v online hodinách.  

 Početník 10  Druhý sloupec samostatně na 

známky- v online hodinách nejprve 

zopakujeme na prvním sloupci, poté si 

vypracujete samostatně ten druhý- 

vysvětlíme si v pondělí. 

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

Lekce 22- společně se budeme věnovat opakování a přípravě na čtvrtletní 

písemnou práci, která bude v dalším týdnu. Na hodiny anglického jazyka 

mějte také připravený pracovní list (rozdán v pátek). Kdo v pátek ve škole 

nebyl, prosím, vytiskněte si ho.  

     

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

V pondělí si vyzkoušíme slovíčka lekce 17.  a 18. V učebnici si projdeme 

na str. 38/ cv. 1, 2, 3.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 18 a 19. V pracovním sešitě si 

doplníte na str. 38/ cv. 1 a na str. 39/ cv. 4. 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovní zásobu. V učebnici si projdeme na str. 39/ 

cv. 3. V pracovním sešitě si vše procvičíme na str. 39/ cv. 6.  



 

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 18 a 19. V pracovním sešitě si 

napíšete na str. 38/ cv. 2. 

 

Přírodověda Učebnice  33- 36 Společně si ve čtvrteční online hodině zopakujeme 

magnetickou sílu, vlastnosti vzduchu a povíme si o 

vlastnostech vody. Společně uděláme některá cvičení 

v pracovních listech. Do čtvrteční hodiny se zamyslete 

nad tím, co je to koloběh vody.  

 Pracovní listy 27 

     

Vlastivěda Učebnice 23  Samostatně přečíst na páteční hodinu. 

V pátek budeme také opakovat látku 

z minulého týdne a vypracujeme 

některá cvičení v pracovních listech.   

 Pracovní listy 13-14  Společně v online hodině. Pokud vše 

nestihneme, bude zadán v pátek 

krátký domácí úkol.  

 Referát  Do pondělí 17. 5., prosím, vytvořte referát na gotickou 

stavbu-říkali jsme si o tom ve škole, ale v pondělí ráno 

ještě znovu vysvětlím. 



 



 



 



 


