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Skloňování vzoru žena 

Skloňování vzoru růže 

Oba vory si, prosím, v průběhu týdne opište do školního 

sešitu.  

 Pracovní sešit 9 

10, 11 

V pondělí si připomeneme zařazení podstatných jmen 

rodu ženského ke vzoru, doděláme cvičení 1 na straně 

9. Od úterý se budeme věnovat vzorům žena a růže. 

V průběhu týdne bude zadán krátký domácí úkol.  

 Školní sešit Poproste sourozence nebo rodiče, aby vám v průběhu týdne nadiktovali 

krátký diktát z pracovního sešitu na straně 8. Diktát si můžete 

oznámkovat nebo si napsat slovní hodnocení.       

 Čtení Čtěte každý den ideálně 15 minut, 

     

Matematika     

 Pracovní sešit 35, 36 V tomto týdnu společně začneme násobení 

dvojciferným činitelem. Nejprve budeme příklady psát 

do sešitu, mějte ho proto na hodiny matematiky 

připravený. Kdo píšete menší číslice, můžete si 

vytisknout papír s linkami, do kterých to bude také 

možné psát. Kdo potřebuje více místa, načrtne si linky 

velikosti jakou potřebuje vždy před každým příkladem 

tak, jako jsme to dělali při písemném dělení.  

 Početník 36 Dva sloupečky spočítejte samostatně. Počítejte je ale 

prosím až tehdy, až si budete písemným násobením 

jisti!!! Na vypracování budete mít čas až do 21. března.  

 Školní sešit   V online hodinách budeme do sešitu 

počítat písemné násobení.  

     



Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

V pondělí si do žákovských knížek zapíšeme známku z testu. Žákovské si, 

prosím, na hodinu připravte na stránce, kde je angličtina.  

Poté se budeme věnovat lekci číslo 15. Budeme ústně zkoušet čtení a 

překlad článku na straně 32. Přednostně budou zkoušeni ti, kteří ještě 

v tomto pololetí známku ze čtení a překladu nemají. Na konci hodiny si 

řekneme skloňování slovesa Can (moci, uměti). 

Ve čtvrteční hodině budeme procvičovat sloveso CAN a vypracujeme 

některá cvičení v pracovním sešitě na stranách 32-33. 

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

V pondělí hodinu začneme hrou – Simon says (prosím všechny o zapnuté 

kamery). Dále si vyzkoušíme slovní zásobu z lekce 13. Po zkoušení si 

zkontrolujeme domácí úkol z pracovního sešitu na str. 27/ cv. 7. V 

pracovním sešitě zůstaneme a doděláme na str. 26/ cv. 2, 3 a na str. 27/ 

cv. 6.  

 

Z domácí úkol se učíte slovíčka lekce 13 a 14. V pracovním sešitě si 

napíšete na str. 28/ cv. 1 a 29/ cv. 4.  

 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka. Budeme pokračovat hrou Mr. Stork. V 

učebnici si projdeme na str. 28/ cv. 1, 2 a na str. 29/ cv. 4.  

 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 13 a 14. V pracovním sešitě si 

uděláte na str. 28/ cv. 2 a na str. 29/ cv. 5 a 6. 

 

Přírodověda Ve čtvrtek se budeme věnovat jednotkám délky. Na hodinu mějte opět připravené pravítko 

nebo i jiné měřidlo délky. Na hodinu přírodovědy si vytiskněte nebo nakreslete převodník 

jednotek. V hodině si vysvětlíme, jak ho budeme používat.  

     

Vlastivěda Učebnice  6-8 Do páteční hodiny si, prosím, přečtěte v učebnici strany 

6-8 (Velkomoravská říše a Konstantin a Metoděj). 

Společně si o tom bude v hodině povídat.  

 Pracovní listy 3 

 

4 

 

 

5 

 V hodině společná kontrola domácího 

úkolu.  

Vypracujeme společně v online 

hodině. 

Cvičení 1 a 2 vypracujte samostatně 

do další páteční hodiny, tedy do 19. 

března 



✓ V tomto týdnu nevybíráme žádné pracovní sešity.  

 

✓ Kdo jste si ještě ve škole nevyzvedl pracovní sešit, učebnici a početník 

z matematiky druhý díl, vyzvedněte si ho, za týden už ho budeme potřebovat. 

 

✓ Nezapomeňte, že 21. března mi budete odevzdávat jeden z výtvarných úkolů, 

který jsem zadala minulý týden. Nenechte si to, prosím, na poslední chvíli. 

      

 

Zde je převodník na jednotky délky, vytiskněte si ho nebo nakreslete na 

volný list papíru. 

 


