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Český jazyk Pracovní list  obě 

 

 

Samostatně na známky. Kdo nemá 

možnost tisku, dá mi vědět, připravím 

to v úterý po výuce na vrátnici. 

 Pracovní sešit 14-15  Společně v online hodinách 

zopakujeme pravopis vzorů rodu 

ženského a začneme vzory rodu 

mužského. Zopakujte si, prosím, jak 

určíme u podstatného jména 

životnost.  

 čítanka 107- 109  Společně v páteční online hodině. 

Také čtěte každý den alespoň 15 

minut vlastní knihu. 

     

Matematika Pracovní sešit 3-4  Společně v online hodinách, případně 

bude v průběhu týdne zadán krátký 

úkol. 

 Početník 4 

 

5 

2 

 

celá 

Samostatně na známky 

 

Společně v online hodinách. 

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

Ve čtvrteční hodině se budeme věnovat především slovesu HAVE GOT- 

mít. Budeme opakovat slovíčka ze 17.lekce a vypracujeme zbylá cvičení 

v pracovním sešitě na str. 36-37. 

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

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

vypracujete na str. 30/ cv. 1, 2, 3 a na str. 31/ cv. 4, 6. 

Ve čtvrtek zkoušíme slovní zásobu lekce 15 a 16. Zkontrolujeme si domácí 

úkol v pracovním sešitě a společně si napíšeme na str. 31/ cv. 5. V 

učebnici začneme novou lekci na str. 32/ cv. 1. 

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

sešitě si uděláte na str. 34/ cv. 1 a na str. 35/ cv. 5. 

 



 

 

 Sešity tento týden vybírat nebudeme. Pouze ti, kteří 

mi dluží nějaké opravy, je v úterý nechají na vrátnici.  

 
 Ve čtvrtek se k nám po tělocviku připojí paní učitelka Kopalová, 

aby se podívala a OZNÁMKOVALA vaše masky. Mějte je proto, 

prosím, všichni připravené! MASKY JSOU POVINNÉ, VŠICHNI 

Z NÍ DOSTANETE ZNÁMKU DO PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ. 

Nezapomeňte, prosím.       

Přírodověda Tento týden zopakujeme jednotky délky a zkontrolujeme domácí úkol v pracovním sešitě 

z matematiky na str. 16. Dále začneme s převody jednotek času. Pokuste se na čtvrteční 

hodinu ústně zjistit/zopakovat, jaké máme jednotky času a jaký je mezi nimi převod. 

     

Vlastivěda Učebnice 10-11 Společně se vrátíme ke kapitole Na úsvitu dějin, kterou 

jsme před Velikonocemi nedodělali. Řekneme si něco o 

prvním z uměleckých slohů- románském slohu. Za 

domácí úkol do 16. dubna si všichni připravíte referát 

na nějakou románskou stavbu, kterou nalezneme u nás 

v České republice (o některých budeme mluvit v hodině, 

ale můžete si samozřejmě vybrat i jinou). Referát bude 

opět na papíře velikosti A4, bude zde jméno autora, 

hezký velký nadpis, obrázek a text. Určitě už všichni 

víte, jak referát napsat, je to letos už po několikáté, ale 

kdo by si nebyl jist, v páteční hodině si to ještě 

zopakujeme.  

 Pracovní sešit 7  Společně v online hodině. 

     



 


