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Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 104 Vzor muž si, prosím, v průběhu týdne zapište do 

školního sešitu.  

 Pracovní sešit 18  Cvičení budou probírána v průběhu 

online hodin. Cvičení 2 vypracujte 

v průběhu týdne samostatně na 

známky. 

 Pracovní listy 

(všichni jste je 

ode mě 

dostali ve 

škole v pátek) 

 Pracovní listy mějte připravené na hodiny českého 

jazyka, společně některá cvičení vypracujeme, případně 

zadám krátký domácí úkol. 

 Čtení  Nezapomeňte pravidelně číst vlastní knihu. Do konce 

pololetí musí každý přečíst alespoň dvě knihy a 

vypracovat z nich Záznam o přečtené knize. 

     

Matematika Pracovní sešit 7,9, 11 V začátku týdne si zopakujeme záporná čísla a poté se 

budeme věnovat kapitolám Práce s tabulkami a práce 

s diagramy, společně vypracujeme některá cvičení. 

 Početník 9, 10 Pokud stihneme, společně si zopakujeme písemné 

násobení a dělení. 

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

Lekce číslo 19 

a 20 

V pondělí budeme zkoušet čtení a překlad článku na 

straně 40 (dobrovolně). Během pondělí doděláme lekci 

číslo 19 a ve čtvrtek se začneme věnovat lekci číslo 20. 

V pracovním sešitě si po čtvrteční hodině samostatně 

vypracujte na známky cvičení číslo 7- ve čtvrtek si slovní 

spojení s předložkou OF zopakujeme. Po návratu do 

školy v příštím týdnu si napíšeme z angličtiny testík na 

slovíčka- řekneme si v hodině.  



  

 Skupina číslo 

2 (Stixová)  

V pondělí si vyzkoušíme slovní zásobu lekce 16. V pracovním sešitě si 

společně projdeme na str. 34/ cv. 2, 4 a na str. 35/ cv. 6. Za domácí úkol 

se učíte slovíčka lekce 16 a 17. V pracovním sešitě si doplníte na str. 35/ 

cv. 7. 

Ve čtvrtek zkoušíme slovní zásobu. V učebnici si projdeme na str. 37/ cv. 

6 a zopakujeme si předložky, které již známe. Budeme pokračovat 

v učebnici na str. 36/ cv. 1 a 2. Za domácí úkol se učíte slovní zásobu 

lekce 17 a 18. Do sešítku si zapíšete následující zápis, stejně jako ho mám 

zapsaný já. Zápis si společně ve škole projdeme a doplníme. 

ZÁPIS 

HAVE GOT/ HAS GOT= MÍT 

Kladná věta 

I have got =     He has got =  

You have got =      She has got =  

We have got =     It has got = 

They have got =  

Např.: 

 

Záporná věta 

I have´t got =     He hasn´t got =  

You haven´t got =    She hasn´t got =  

We haven´t got =    It hasn´t got = 

They haven´t got =  

Např.: 
 

     

Přírodověda učebnice 29-30 Společně ve čtvrtek začneme novou kapitolu Neživá 

příroda a povíme si o vlastnostech vzduchu. Pokud 

nestihneme, za domácí úkol do dalšího týdne bude 

v pracovních listech na straně 26/2.   

 Pracovní listy 26 



 

 

 

 

Sešity tento týden nevybíráme. Pouze někteří mi donesou nebo pošlou vyfocená některá 

cvičení z matematiky číslo 1.  

 

Nezapomeňte na domácí úkol z pracovních činností, který vám zadala paní učitelka 

Kopalová.  

     

Vlastivěda Učebnice 17, 18 Na páteční hodinu si, prosím, samostatně přečtěte 

kapitolu Kosmova kronika česká, v hodině si o tom 

budeme povídat.  

 Pracovní listy 10 

 

 

 

 

12 
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1 

Samostatně na známky do pondělí 

3.května- vysvětlím vám v pondělí 

ráno, připravte si pracovní sešit 

v pondělí na češtinu.  

 

Vypracujeme společně v online 

hodině. 

     


