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Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 96 2 Skloňování vzoru pán si, prosím opište 

do školního sešitu, ideálně do úterý. 

Nezapomeňte barevně vyznačit 

koncovky. Po návratu do školy si sešity 

budu kontrolovat, takže kdo nemá 

napsané i nějaké předchozí vzory, 

prosím, doplňte si.  

 Pracovní sešit 16 celá Cvičení budou probírána v průběhu 

týdne, případně bude zadán krátký 

domácí úkol. 

 Školní sešit   Skloňování vzoru pán 

 Pracovní list sloupečky  Některé sloupečky uděláme společně 

v online hodinách.  

 Sloh- PL 

 

Věci kolem nás Pracovní list mějte připravený na 

páteční hodinu českého jazyka. Kdo 

nemá možnost tisku, dejte vědět, 

připravím vám listy v pondělí do 

vrátnice školy. 

Matematika Pracovní sešit 5, 6  Vybraná cvičení uděláme společně 

v online hodinách, případně bude 

v průběhu týdne zadán krátký domácí 

úkol.  

 Početník   Vybrán ke kontrole. 

 Školní sešit   Mějte ho na hodiny matematiky 

připravený na pomocné výpočty.  

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

Společně se budeme věnovat lekci číslo 18. Naučíme se otázku Do you…? 

Zopakujeme slovní zásobu spojenou s bydlením.  

V pracovním sešitě si na čtvrtek, prosím, udělejte cvičení 2 na straně 38- 

zadání vysvětlím v pondělní hodině. Ostatní cvičení vypracujeme 

společně v online hodinách.  



 

 

V pondělí 12. dubna vybírám následující: 

✓ Pracovní list z českého jazyka (pravopisné sloupečky) 

✓ Pracovní list z českého jazyka (vzory rodu ženského) 

✓ Početník z matematiky (celá strana 4 byla zadána na známky) 

✓ Dobrovolně můžete odevzdat masku, která byla zadána na pracovní činnosti a projekt/ 

referát o palmovém oleji/orangutanech 

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

V pondělí si vyzkoušíme slovíčka lekce 15 a 16. V učebnici si projdeme na 
str. 33/ cv. 5. Společně si zapíšeme do sešitu zápis. Procvičíme si tento jev 
v pracovním sešitě na str. 32/ cv. 4 a 6.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekcí 15 a 16. V pracovním sešitě si 
doplníte na str. 32/ cv. 3.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka. Zahrajeme si Simona. V pracovním 
sešitě si uděláme na str. 32/ cv. 2 a na str. 33/ cv. 7.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 16 a 17. Zkontrolujte si pracovní 
sešit, jestli máte vše, co jsme dělali doplněné. Pracovní sešity si ve škole 
vyberu. 

 

     

Přírodověda Společně si v online hodině zopakujeme jednotky délky, hmotnosti a času. Také si 

připomeneme jednotky teploty. Pokud máte možnost, podívejte se ve čtvrtek ráno doma na 

teploměr, kolik stupňů ukazuje, abychom mohli teploty porovnat.  

V pracovních listech společně vypracujeme stranu 23. 

     

Vlastivěda Učebnice 12-13  V tomto týdnu se společně seznámíme 

s postavou svatého Václava.  

 Pracovní sešit 9  Společně v online hodině. Prosím, 

nezapomeňte na referát, který mi 

přinesete v pondělí 19.dubna do školy.   

     



 



 



 


