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Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 71 4 Společně napíšeme do školního sešitu. 

 Pracovní sešit 4-5 Cvičení budeme probírat společně při online hodinách, 

případně bude zadán krátký úkol v průběhu týdne.  

 Školní sešit Do školního sešitu si, prosím, do úterý OPIŠTE skloňování vzoru MĚSTO A 

MOŘE v čísle jednotném i množném podle učebnice na straně 65. 

Barevně si vyznačte koncovky stejně jako v učebnici. Vzory kuře a stavení 

zatím neopisujte. 

 čítanka 74- 76 Pokud stihneme, přečteme společně v online hodině. 

Pokud bychom nestihli, prosím, abyste si tento článek 

přes víkend přečetli samostatně a NAHLAS. Odpovězte 

na otázky v oranžovém rámečku. 

     

Matematika Učebnice 40-41 Společně při online hodinách některá cvičení uděláme 

společně.  

 Pracovní sešit Vybrán ke kontrole. 

 Početník 21 První sloupeček vypočítejte samostatně na známky. 

Pokud si chcete dělení více procvičit, doporučuji 

dopočítat i zbylé dva sloupečky na této straně. Ty jsou 

dobrovolné. V pondělní hodině si dělení se zbytkem 

připomeneme.  

 Početník 28-29 Společně se při online hodinách budeme věnovat 

zápisu, porovnávání a zaokrouhlování čísel do milionu, 

případně v průběhu týdne zadám krátký domácí úkol. 

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

Pracovní sešit prosím ke kontrole. Společně se budeme věnovat lekci číslo 

13.  

V pondělí se také zaměříme na čtení a porozumění textu v angličtině. 

Článek vám nasdílím během pondělní hodiny.  

Na čtvrteční hodinu mějte připravený sešit, procvičíme si vazbu Do you 

like…? A krátkou odpověď na takovou otázku. 

 



 

 

V pondělí 8. února prosím donést do školy toto: 

✓ pracovní sešit z matematiky 

✓ moje skupina na angličtinu pracovní sešit z angličtiny 

✓ učebnici z vlastivědy (fialová Naše vlast) 

 

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

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

V pondělí si vyzkoušíme slovíčka lekce 11 a osoby a sloveso být. V 

pracovním sešitě si uděláme na str. 24/ cv. 2. Společně si projdeme na str. 

25/ cv. 4. 

Za domácí úkol se stále učíte slovíčka lekce 11. Uděláte si test, který 

uveřejním v pondělí v zadání na Teams. Test bude na osoby a sloveso být 

a musí ho udělat všichni. Otevřený bude do čtvrtka do 8:00. V pracovním 

sešitě si uděláte na str. 24/ cv. 1. 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka lekce 11. Uděláme si společný zápis. 

Společně si v pracovním sešitě uděláme na str. 23/ 6. 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 11 a 12. V pracovním sešitě si 

uděláte na str. 24/ cv. 3, str. 25/ cv. 5 a 6. 

 

     

Přírodověda Učebnice V tomto týdnu se budeme zabývat zkoumáním přírody a živočichů v zimě. 

 Pracovní listy 9 5 Toto cvičení vypracujte samostatně 

kdykoliv průběhu týdne, připomenete 

si druhy obratlovců, jejich názvy a 

dozvíte se, jak tato zvířata přezimují.  

     

Vlastivěda Učebnice V tomto týdnu se začneme věnovat nejstarším dějinám českých zemí. Než 

se ale dostaneme k samotným událostem, je třeba se umět orientovat na 

časové ose a umět určit století a tisíciletí. Víte, ve kterém století a 

kterého tisíciletí se teď nacházíme? Zkuste to do pátku zjistit.       

V pracovních listech společně vypracujeme stranu 1.  

 Pracovní listy 


