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materiál 

Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Pracovní list První dva sloupečky na straně 40 vypracujte kdykoliv v průběhu týdne 

samostatně na známky, zbytek pracovního listu budeme probírat 

společně v online hodinách. Kdo nemá možnost tisku, dá mi vědět, 

připravím vám list v pondělí na vrátnici.  

 Pracovní sešit 13-14  Společně v online hodinách budeme 

opakovat vzory rodu ženského. 

 Školní sešit  Ve školním sešitě by v tuto chvíli mělo být napsané 

skloňování všech vzorů rodu středního a ženského- kdo 

nemá, doplní si.  

 Čítanka  Otázky k textu na str. 78-80 (mít připraveno na pátek). 

Str. 84- 86 přečteme společně v páteční online hodině. 

     

Matematika Pracovní sešit 2  Společně v online hodinách. 

 Početník 2-3 Vybraná cvičení uděláme společně v online hodinách, 

případně bude v průběhu týdne zadán domácí úkol.  

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

V pondělí zopakujeme slovesa CAN, NEED a poté se začneme věnovat 

lekci číslo 17. Do čtvrtka se, prosím, naučte slovní zásobu.  

Ve čtvrtek si připomeneme sloveso HAVE GOT a vypracujeme některá 

cvičení v pracovním sešitě.  

Na čtvrteční hodinu si, prosím, v pracovní sešitě vypracujte 36/1 a 37/4. 

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

V pondělí si zahrajeme hru Riskuj. Mějte připravené kamery a mikrofony. 

Projděte si také slovní zásobu z lekcí 9 – 13. 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 15 a 16. V pracovním sešitě si 

vypracujete na str. 30/ cv. 1, 2, 3. 

Ve čtvrtek zkoušíme slovní zásobu lekce 15 a 16. V učebnici si projdeme 

na str. 32/ cv. 1 a 2.  

Za domácí úkol se stále učíte slovní zásobu lekce 15 a 16. V pracovním 

sešitě si uděláte na str. 4 a 6. 

 



 

V pondělí 22. března vybíráme: 

• Pracovní sešit, početník a učebnici matematiky díl 1 – nezapomeňte mít 

vypracovaná cvičení na známky!!! (Prac. Sešit- 32/3, 37/1,3. početník 

str.36/dva sloupečky) 

• Pracovní listy z přírodovědy s vypracovanými cvičeními na straně 20/1 a 21/1 

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

• Vybraný výtvarný úkol- jarní květina/ kniha 

Pokud byste někdo z nějakého důvodu nemohl pracovní sešity do 

školy donést, dejte mi vědět, domluvíme se.       

 

 Nezapomeňte, prosím, na vypracování zadaného úkolu na pracovní činnosti (do konce 

března). Masky do školy nenoste, proběhne online hodina, ve které masky paní 

učitelce ukážete.  

❖ Dále také připomínám, že čtvrteční výuka bude opět posunutá o 

délku hodiny tělocviku, abychom stihli přírodovědu, tzn. do cca 

11:20.  

 

 

 

Přírodověda V tomto týdnu budeme opakovat převody jednotek délky a hmotnosti. Na hodinu si, prosím, 

připravte pracovní sešit z matematiky, kde si společně vypracujeme některá cvičení na 

převody na stranách 18 a 19. Zároveň mějte na hodiny připravené převodníky, které vám 

s převody mohou pomoci. Kdo převodníky nepotřebuje, může pracovat bez nich.  

- BONUSOVÝ DOBROVOLNÝ ÚKOL NA KONCI ZADÁVANÉ PRÁCE       

Vlastivěda V páteční hodině vlastivědy si vyzkoušíme, co jste si zapamatovali ze Starých pověstí českých- 

otázky k textu v čítance a video O Krokovi a jeho dcerách, kdo bude dobře odpovídat, může 

získat jedničku.  

Pokud stihneme, začneme společně další kapitolu Na úsvitu dějin.   

     



❖ BONUSOVÝ ÚKOL NA PŘÍRODOVĚDU: 
- Blíží se Velikonoce, pokud máte možnost, zkuste si zasít a vypěstovat jarní osení, 

které je častou a oblíbenou velikonoční dekorací.        

- Potřebovat budete: 

1. malý květináč, misku nebo kelímek 

2. hlínu nebo vatu 

3. jarní osení (semena obilí, například ječmen nebo směs pro velikonoční dekorace- 

v obchodech se nechá koupit sáček semínek, který se přímo jmenuje jarní osení), 

zasadit můžete ale i řeřichu, pažitku nebo i jinou bylinku 

4. vodu na zalévání 

- Postup:  

1. Na dno květináče nasypete trochu hlíny nebo na talíř dáte vatu. 

2. Zalijete trochou vody. 

3. Nasypete rovnoměrně osení nebo semínka a lehce zatlačte do hlíny. 

4. Dosypte květináč hlínou. 

5. Pravidelně zalévejte. Pozor! Osení nepřelévejte, semínka by mohla začít plesnivět.  

- Po několika dnech by vám mělo osení vyrůst. Poté ho můžete dozdobit různými 

zapichovacími dekoracemi. 

- Pokud se pro tento úkol rozhodnete, zdokumentujte, prosím, celý postup i vyrostlé 

osení a fotodokumentaci mi zašlete na 

email nebo přes Teams. Za tento úkol 

dostanete jedničku do přírodovědy. 

      

 

 

 

Pro inspiraci vám zasílám práci jedné 

žákyně z loňského roku.       



 


