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Český jazyk Učebnice 87, 91  Skloňování vzorů píseň a kost si 

v průběhu týdne opište do sešitu. 

Nezapomeňte barevně zvýraznit 

koncovky.  

 Pracovní sešit 11, 12  Cvičení budou probírána v průběhu 

týdne během online hodin, případně 

bude zadán krátký domácí úkol.  

 Školní sešit   Skloňování vzorů píseň, kost 

 Čtení  Čtěte každý den alespoň 15 minut. Nezapomeňte na to, 

že za pololetí musíte přečíst minimálně dvě knihy. Po 

přečtení je třeba vypracovat záznam o přečtené knize, 

který naleznete v souborech v Teams. 

 Čítanka  78-80 Článek si přečteme společně v páteční hodině.  

Matematika Pracovní sešit 

1 

36-37 

 

 

37 

Na začátku týdne zopakujeme a procvičíme násobení 

dvojciferným dělitelem.  

 

1,3 samostatně na známky do 22. 3. 

 Pracovní sešit 

2 

1  Společně v online hodinách začneme 

zápis a znázorňování milionových čísel  

 Početník 1 36  Dva sloupečky na písemné násobení 

(zadáno v minulém týdnu) 

 Školní sešit   Mějte ho připravený na online hodiny 

na písemné násobení.  

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

V tomto týdnu se budeme věnovat především lekci číslo 16. 

V pondělí ještě zopakujeme sloveso CAN a naučíme se nové sloveso NEED 

(potřebovat). Na čtvrteční hodinu si samostatně připravte v pracovním 

sešitě na straně 35 cvičení 6. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Skupina číslo 

2 (Stixová) 

 

V pondělí si vyzkoušíme slovíčka lekce 13. Poté se přesuneme do 

učebnice str. 28/ cv. 2 – uděláme si krátký zápis.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 13 a 15. V pracovním sešitě si 

napíšete na str. 28/ cv. 3. 

 

Ve čtvrtek budeme zkoušet slovíčka a zkontrolujeme domácí úkol. V 

učebnici si projdeme na str. 29/ cv. 4. 

 

Za domácí úkol si opakujete slovíčka lekce 9-13. V pondělí si zahrajeme 

hru Riskuj (připravte si všichni kamery).:) 

 

     

Přírodověda V tomto týdnu si zopakujeme převody jednotek délky a naučíme se převody jednotek 

hmotnosti. Na hodinu si opět připravte převodník jednotek délky a nově si vytiskněte nebo 

napište převodník jednotek hmotnosti. Oba převodníky mějte vložené v učebnici přírodovědy.  

V pracovních listech si samostatně na známky do 22. března vypracujte na straně 20 cvičení 

1 a na straně 21 cvičení 1.  

Nezapomeňte také na online cvičení, které máte v Teams na převody jednotek délky. Ve 

čtvrteční hodině se zeptám, jak jste uspěli.       

 

     

Vlastivěda Učebnice 9 V tomto týdnu si řekneme něco o Starých pověstech 

českých. Přečteme si článek z čítanky a pustíme si díl 

Dějin udatného českého národa.  

 Pracovní listy 5  Cvičení 1 a 2 zadáno v minulém týdnu 

za domácí úkol. Mějte ho na páteční 

hodinu připravený. 

 

     



 

✓ V tomto týdnu nevybíráme pracovní sešity. Další vybírání bude 22. 3. 

✓ V pondělí 22.března budu vybírat: 

• Pracovní sešit, početník a učebnici matematiky díl 1 (k prvnímu dílu se 

vrátíme po návratu do školy, abychom dodělali geometrii, ale aby se nám díly 

nepletly, budete mít doma pouze druhý díl a první bude ve škole)-prosím, 

abyste si dodělali všechna zadaná cvičení, pokud je ještě nemáte.       

• Pracovní listy z přírodovědy 

• Pracovní list z českého jazyka-vybarvování podle vzorů rodu středního 

• Vybraný výtvarný úkol 

 

 

✓ V pondělí nezapomeňte na test ve FORMS z českého jazyka-vzory podstatných jmen 

rodu středního, vzor žena 

 

 

✓ Pracovní činnosti-zadání od paní učitelky Kopalové: 

 Do konce března vyrobte masku na obličej. Může to být škraboška 

nebo krabice, kterou si nasadíte na hlavu a vystřihnete otvory na 

oči, pomalujete, polepíte atp. Nezáleží na tom, zda to bude 

postavička z Minecraft nebo zvíře. Nechám to na vás. Byla bych 

ráda, abyste se všichni zamysleli nad recyklací a použili na masku 

něco, co byste jinak normálně hodili do koše. 

Na konci března se k nám paní učitelka Kopalová připojí na 

některou z online hodin a masky si prohlédne.  


