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Cvičení napište do školního sešitu 

samostatně kdykoliv průběhu týdne. 

Cvičení bude známkované. 

 Pracovní sešit 21-22 
Všechna 

cvičení 

Budeme probírat postupně během 

videokonferencí, není tedy třeba dělat 

cokoliv dopředu.  

 Čtení 
Pokračujte ve čtení vlastní knihy. V páteční videokonferenci si budeme o 

knížkách povídat.  

Matematika Učebnice 20- 21 

Z učebnice ze stran 20-21 si vyberte 2 libovolné slovní 

úlohy a vypočítejte je na volný papír nebo do sešitu 

kdykoliv v průběhu týdne. Nezapomeňte napsat o jakou 

úlohu se jedná, napsat si alespoň stručný zápis dat, 

které jste se ze zadání dozvěděli, výpočet a odpověď. 

Komu se úlohy podaří, může za ně dostat jedničku.       

 Učebnice 22 Společně si vypočítáme některé slovní úlohy. 

 Početník 16- 17 

Společně doděláme stranu 16 a pokusíme se zvládnout 

alespoň první sloupeček ze strany 17. Vše budeme dělat 

společně při videokonferencích, případně si zadáme 

některé dny krátký úkol podle toho, jak nám tato nová 

látka půjde.  

Anglický jazyk 
Učebnice 

(skupina 1) 

Společně doděláme lekci číslo 6. Zkontrolujeme a přečteme si obrázky a 

popis rodiny v pracovním sešitě na straně 11/5. 

Ve čtvrtek si napíšeme ve Forms testíček na opakování slovíček  

z lekcí 1-6. Slovíčka z barevných rámečků dole na stránkách v učebnici u 

každé lekce.  

 
Pracovní sešit 

(skupina 1) 

 

Učebnice, 

Pracovní sešit 

(skupina 2) 

Online setkání : pondělí 11:00 a čtvrtek  8:00 

V pondělí si zkontrolujeme cvičení z pracovního sešitu, která byla za domácí úkol 

str. 14/cv. 1, 2, 3. Zapíšeme si krátký zápis do sešítků, takže je mějte při ruce. 

Vyzkoušíme si, jak se umíme představit. Domácí úkol bude ústní, představit sebe 

a svou rodinu, k tomu nám poslouží obrázek (MY FAMILY), který jste měli 

nakreslit do sešítku. Ve čtvrtek si v pracovním sešitě společně uděláme na str. 

15/cv. 4. a projdeme si slovíčka lekce 4 a 5. Pokud budeme mít čas, zahrajeme si 

on-line Saimon says. :) 



 

Rozvrh online hodin je stejný jako v předchozích týdnech. Najdete ho v Teams. 

 

Přírodověda Učebnice 25 

Přečtěte si tuto stranu, poté si na volný list papíru 

nakreslete myšlenkovou mapu, která je dole na stránce 

a podle zadání si do volných políček zkuste zapsat ke 

každé skupině alespoň dva živočichy a dvě rostliny. 

Myšlenkovou mapu si udělejte dostatečně velkou (přes 

celý papír), aby se vám tam názvy vešly. Mějte ji 

připravenou na čtvrteční online hodinu.  

Vlastivěda Učebnice 

Tento týden bychom se měli věnovat městům v ČR. Vyberte si, prosím 

jedno větší město kromě Prahy!!! a napište na něj referát, který mi 

odevzdáte při nástupu do školy, tedy 30. 11. Referát napište na volný 

papír, nezapomeňte na jméno, hezký velký nadpis, obrázek a základní 

informace o daném městě-ve kterém kraji se nachází, kolik má obyvatel, 

jaká řeka městem prochází, jaké památky tam nalezneme, čím se město 

proslavilo, atd. Referát bude známkovaný. Referát nemusí být dlouhý, 

délka přibližně jako u přírodovědy. Obrázek může být opět nalepený 

nebo nakreslený. Pokud byste měl někdo problém, jaké město si vybrat, 

můžete napsat například o městě, ve kterém jste byli na výletě nebo se 

podívejte do učebnice na strany 25-27, kde vám některá města nabízejí.  

Během páteční videokonference si procvičíme práci s mapou, mějte ji, 

prosím, připravenou.  

Dále si v pátek společně prověříme vaše znalosti o Praze v krátkém kvízu-

nebojte, nebude se známkovat.       


