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Český jazyk 

Učebnice 46 3 

Toto cvičení napište do školního sešitu 

kdykoliv v průběhu týdne samostatně 

v rámci opakování, cvičení nebudu 

známkovat, ale zkontroluji si ho. 

 

Pracovní sešit 29-31 
Vybraná 

cvičení 

V tomto týdnu doděláme 

vyjmenovaná slova a uděláme k nim 

vybraná cvičení z pracovního sešitu. 

Není je tedy třeba dělat samostatně. 

 V pracovním sešitě na straně 30 vypracujte cvičení 3 samostatně, cvičení bude známkované. 

     

Matematika 

Učebnice 
31 

32 

6 

6 

Vyberte si jednu z těchto slovních úloh 

a samostatně si ji vypočítejte kdykoliv 

v průběhu týdne. Můžete samozřejmě 

vypočítat obě.       

 Pracovní sešit 18-19 
Cvičení budeme probírat společně, případně bude 

zadán krátký domácí úkol v průběhu týdne.  

 Ve středu si ve FORMS z matematiky napíšeme krátký testík na znázorňování čísel, 

zaokrouhlování a pamětné sčítání a odčítání. 

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

V tomto týdnu se budeme věnovat lekci číslo 10 a pokud stihneme, 

začneme s lekcí číslo 11.  

Zopakujeme tvoření a použití slovesa to be, řekneme si, jak se tvoří 

otázka a zápor. A procvičíme si protikladná přídavná jména, která jsou 

součástí slovní zásoby v učebnici na straně 23. Prosím, abyste tato 

slovíčka do čtvrtka uměli.  

Ve čtvrtek si zároveň napíšeme krátký testíček ve Forms na opakování 

množného čísla z lekce číslo 9. 

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

 

 

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

 

V pondělí si vyzkoušíme slovíčka lekce 9. V pracovním sešitě si 

zkontrolujeme na str. 21/ cv. 5 a překlad v zápisu z minulého týdne.  

 

Ve čtvrtek si opět někoho vyzkoušíme na slovíčka lekce 9. V 

učebnici doděláme na na str. 21/ cv. 4. Poté se přesuneme na str. 22/ 

cv. 1 a 2. 
 



 

V následujících 14 dnech prosím všechny, aby vytvořili nějaký obrázek nebo výtvor se 

zimní tematikou. Použijte doma dostupné materiály a výtvarné 

potřeby. Stačí pastelky nebo i tužka a obyčejný papír. Inspiraci 

můžete čerpat na této stránce, kterou vám vložím i do TEAMS. 

Obrázky mi odevzdáte při návratu do školy, případně při 

odevzdávání pracovních sešitů. 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/95-rocni-obdobi/zima  

 

V pondělí 18. 1. 2021 se bude vybírat pracovní sešit z českého jazyka, 

z matematiky a pracovní listy z přírodovědy. 

 

 

 

 

 

 

Skupina číslo 

2 (Stixová) 

 

Za domácí úkol si do sešítku zapíšete následující zápis a budete se 

učit slovíčka z lekce 10. 
!!! ZÁPIS !!! 
 

SLOVESO BÝT  V AJ 
- být = to be / tu bý / 
- má tři různé podoby AM, IS, ARE 
- přiřadíme podle osoby I, YOU, HE, SHE, IT, WE, THEY 
 

 

Já jsem = I am    My jsme = We are 
Ty jsi/ Vy jste = You are 
On  je = He is     Oni jsou = They are 
Ona je = She is 
To je = It is 
 

Otázku tvoříme přehozením slov. 
 

Např.:   He is happy. = On je šťastný. 
 

  Is he happy? = Je šťastný? 
 

  They are at school. = Oni jsou ve škole. 
 

  Are they at school? = Jsou ve škole? 
 

Přírodověda V pracovních listech bylo zadáno na straně 16 cvičení 2. Prosím o jeho vypracování. V příštím 

týdnu se budou pracovní listy vybírat a cvičení bude známkované.  

Dále si, prosím, vypracujte na straně 17 cvičení 3. Pracujte s učebnicí str. 26-33. 

Vlastivěda V tomto týdnu se vrátíme k POČASÍ a PODNEBÍ. Doděláme pracovní list z minulého týdne a 

budeme opakovat informace o ČR, které už jsme se naučili. Příští pátek (23.1. 2021) bychom si 

napsali test. 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/95-rocni-obdobi/zima

