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materiál 

Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 64- 65 Společně při online hodinách uděláme vybraná cvičení. 

 Pracovní sešit VYBÍRÁN KE KONTROLE.  

V pátek str. 36- VI. kapitola. 

 Pracovní listy Společně se tento týden dostaneme k podstatným jménům, zopakujeme 

si jejich rod, životnost, číslo a pád. Cvičení budeme probírat společně při 

online hodinách. 

 V pondělí test ve FORMS na vyjmenovaná slova po B-V. 

Matematika Učebnice 33 Vybraná cvičení budeme probírat společně v průběhu 

týdne.  

 Pracovní sešit VYBÍRÁN KE KONTROLE. 

V pátek str. 21/ 1,2 

 Početník 21- 23 Poslední sloupeček na straně 21 a poslední sloupeček 

na straně 22 prosím vypracovat samostatně, cvičení 

budou známkovaná.  

Ostatní cvičení budeme probírat společně v průběhu 

týdne.  

 

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

V tomto týdnu se budeme věnovat především lekci číslo 11 v učebnici na 

straně 24-25. Zopakujeme použití a tvary slovesa to be, naučíme se tvořit 

zápor a otázku.  

Do čtvrteční hodiny si, prosím, samostatně udělejte cvičení 8 na straně 25 

v pracovním sešitě. Ostatní cvičení budeme probírat postupně společně.  

     

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

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

V pondělí budeme ústně zkoušet na slovíčka z lekce 9. V učebnici 

doděláme na str. 21/ cv.4 a zkontrolujeme si domácí úkol z 

pracovního sešitu na str. 22/ cv. 1 a 23/ cv. 4. 

 

Za domácí úkol se budete učit slovíčka z lekce 10 a přepíšete si (do 

sešítku) následující ZÁPIS, pokud ho ještě nemáte.  
 

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? 

 
Ve čtvrtek si projdeme zápis a v učebnici si projdeme str. 22/ cv. 1 a 

2. Společně si v pracovním sešitě uděláme na str. 22/ cv. 1. 
 

Za domácí úkol se budete učit slovíčka z lekce 10 na zkoušení a 

zápis, který jsme si prošli. Příští týden si vše procvičíme v 

KAHOOT. 
 

Přírodověda Pracovní listy VYBÍRÁNY KE KONTROLE. 

 Pracovní list Ve čtvrtek se společně podíváme na ovocné stromy a keře a společně 

uděláme pracovní list. Prosím, pokuste se do čtvrtka zjistit/zopakovat si, 

jaký je rozdíl mezi plody, které označujeme jako PECKOVICE, MALVICE, 

BOBULE, OŘÍŠEK. 

Vlastivěda Učebnice 31- 34 V učebnici si, prosím, samostatně přečtěte kapitolu 9 a 

10- Půdy, zemědělství, nerostné bohatství a průmysl ČR. 

 Pracovní list Na základě přečtení kapitoly 9 (půdy a zemědělství) samostatně 

v průběhu týdne vypracujte cvičení 1 a 2 v pracovním listu. Cvičení bude 

známkované. 

V pátek test na opakování probrané látky z ČR. 



 



  

 



 



 


