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PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci! 

Zdravím Vás, alespoň takhle na dálku . Věřím, že už jste si trochu zvykli pracovat „z domu“. Děkuji za 

již zaslané práce. Není to jednoduché, ale zkuste  postupně  a plynule si vždy něco vypracovat podle 

svých možností.  Navíc, přece se nechcete nudit . Jste šikovní a rychlí, to určitě zvládnete.  A 

pokud byste  s něčím potřebovali pomoci, tak  napište   nebo zavolejte. Mějte se hezky.  

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

Opakování tvarosloví (zájmena, 

číslovky, slovesa) 

 

 Literatura  

1)Kniha dle svého výběru- pokračování 

z 1. týdne 

   2) Práce s textem 

 

  Sloh  

   – prosím, kdo ještě neodevzdal       

slohovou práci z minulého týdne, zkuste   

odevzdat tento týden do pátku 

Procvičování 1 (klikni na hledej) 

Procvičování 2 (klikni na hledej) 

Procvičování 3 

 

 

   1)zpracovat vlastní četbu do      

čtenářského listu, který máte doma  

2)Text 

 

 

MATEMATIKA V tomto týdnu si zopakujeme, co vše 

známe  o čtyřúhelnících. Které to 

jsou? Koukněte do učebnice na str. 

100  a shlédněte výkladové video. 

Jelikož nemáme k dispozici 3. díl PS, 

budete pracovat do školních sešitů a 

s on-line cvičeními. Cvičení 4 by vás 

mělo bavit!  

Do školního sešitu si pod nadpis 

ČTYŘÚHELNÍKY vypíšete: 

 ze str. 101, 103, 105, 106  a 108 info 

ze žlutého rámečku 

v rámci opakování si do školních sešitů 

z učebnice vypracujte: 

100/7,    101 /8,9,10,11,     102/14    a 

104/4,5,6 

čtyřúhelníky - výkladové video 

cvičení 1 - vlastnosti čtyřúhelníků 

 

cvičení 2 - kosodélník obvod 

cvičení 3 - kosočtverec obvod 

cvičení 4 -  konstrukce čtyřúhelníků 

(mřížkovaná) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Český%20jazyk&search_mode=search&search1=Z%C3%A1jmena+-+druhy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Český%20jazyk&search_mode=search&search1=Z%C3%A1jmena+-+druhy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Český%20jazyk&search_mode=search&search1=%C4%8C%C3%ADslovky+-+druhy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Český%20jazyk&search_mode=search&search1=%C4%8C%C3%ADslovky+-+druhy#selid
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-imaginarni/89
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-imaginarni/89
https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie&topic=22.+%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+vlastnosti#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=11.+%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+kosod%C3%A9ln%C3%ADk+%E2%80%93+obvod#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie&topic=10.+%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+koso%C4%8Dtverec+%E2%80%93+obvod#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-ctyruhelniky
https://www.umimematiku.cz/cviceni-ctyruhelniky
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

A.MELNÍKOVÁ 

Minulý čas 
SB str. 10 - přečíst příběh, str. 11 doplnit 

věty ve cvičení 2 a zapsat do sešitu,  

str. 11 cv. 4 a 5 zapsat do sešitu 

Procvičování minulého času 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Děkuji všem, co splnili úkoly z minulého 

týdne a poslali mi email. Téma týdne: 

Present simple vs. Present continuous 

Rozdíl ve formě a použití přítomného času 

prostého a průběhového. Na prvním 

odkazu najdete vysvětlení i procvičovací 

cvičení. Zábavné vysvětlení uvidíte též v 

krátkém videu (viz druhý odkaz). Další 

cvičení nabízí „škola s nadhledem“ ve 

třetím odkazu. Pro ty, co se budou nudit, 

ještě stejný odkaz jako minule – soubor 

cvičení k učebnici Project 2. Budu ráda, 

když mi opět napíšete, jak se máte, co 

obvykle v těchto dnech děláte a co děláte 

právě dnes.  

 

Procvičuj 1 

Procvičuj 2 

Procvičuj 3 

Procvičuj 4  

 

marketa.kalinova@gmail.com 

 

PŘÍRODOPIS 
 

Primáti - shrnutí (str. 69 - 71) 

 

Vypracuj referát a pošli na 

j.ostenova@seznam.cz (do předmětu 

emailu napiš celé jméno a příjmení) 

 

Vyber si jednoho zástupce ze skupiny 

primátů a napiš jeho charakteristiku. 

Vypracuj referát nebo prezentaci, která 

bude obsahovat tyto části: popis zvířete, 

oblast, kde žije, potrava, zajímavost, 

obrázek.!!! Jednoduše (žádné dlouhé 

okopírované texty), klidně i v bodech. 

RUSKÝ JAZYK Procvičit už zvládnutou látku, upevnit 

znalost písmen azbuky a slovní zásoby. 

1. Do školního sešitu napište překlad 

těchto slov azbukou: babička, 

židle, zelí, kocour, slon, tužka, 

křída, banán, polévka a stůl. 

2.  Potom slova poskládejte a napište 

podle azbuky. 

3.  Zopakujte si podle sešitu počítání 

do 20. 

4. Podívejte se  

 

DĚJEPIS 

 

Seznámit se s významem vlády posledních 

Přemyslovců- Václava II. a Václava III.  

 

Přečíst text v učebnici: str. 95 - 96 Tři 

koruny- díl zábavného dějepisného pořadu 

pro děti  

Podívejte se 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-questions
https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo
https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3136
https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=URBzVOAokg8&t=283s
https://decko.ceskatelevize.cz/dejepic
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

FYZIKA Jednoduché stroje 
1) procvičovat látku – učebnice strana 82 – 

85 

2) procvičit si úkoly na straně 85 

3) doporučené webové stránky (k dané 

látce): 

Podívejte se 1 

Podívejte se 2 

ZEMĚPIS V našem putování Asií se posuneme 

tentokrát na jihozápad. V učebnici si 

na str. 19 -24 prostudujte texty. 

Uvidíte, že většina věcí je vám již 

povědomá. 

V pracovních sešitech si vypracujte 

stránky  10 a 11 

 

video - jihozápadní Asie v kostce – 

video si klidně pozastavujte, abyste 

stihli přečíst všechny informace 

 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Tento týden si zopakujeme 

v pracovním sešitě: 

Příslovce – hodnocení (gut, cool,...) 

Předložky – které jsme se učili současně 

s frázemi a slovíčkem, aniž bychom si je 

zvláště vysvětlovali.   

Doplňte bublinu   

 

  Dále vypracujeme online cvičení: 

Projdeme si lekci 1.2 Ich mag das. 

Listujte a projděte si krok za krokem 

všechny stránky. Nemusíte vše 

najednou, rozdělte si práci na dny. 

Poslechy nevynechejte, pro učení 

cizího jazyka jsou důležité. Klikněte si 

na ikonku sluchátka. Viel Spaβ! 

PS str. 40 cv. 6 

PS str. 40 cv. 7  

 

PS str. 40 cv. 8 

 

 

 

Modul 1.2 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

 

Arbeitsheft  

S. 25/7, 8 

 S. 26/10, 11 

  S. 27/11 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Matematika   - učivo si rozvrhni na jednotlivé dny  Pokud v tabulce najdete modře podbarvený 

odkaz, klikněte na něj, najdete video nebo 

cvičení . 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1762
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1763
https://www.youtube.com/watch?v=EJaauh6i3ko
https://www.mcourser.cz/lesson/view/4559575663509504/next/~courses~5668432456450048
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 Pokud ti něco nejde na poprvé, nevěš hlavu a zkus 

to druhý den nebo po poradě se spolužákem ( on-

line!) 

 Zápisy (opis rámečků) do školního sešitu jsou 

povinné 

 

 Fyzika – nezapomeňte zaslat prezentaci, termín 

prodloužen do 27.3. 

 

 

 Práci na každý týden si snažte vypracovat  

postupně v daném týdnu, aby se Vám práce 

nehromadila. 

 

 Pomáhejte si on-line ve skupině a navzájem se 

podporujte. 

 

 A nezapomínejte se občas přiměřeně situaci 

protáhnout  a neztrácejte dobrou náladu. 

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

Matematika - Opakovaně se můžete vracet k testování SCIO, udržujte se ve formě (zlomky, záporná 

čísla). 

 

                                                                                       Kamila Hířová 

                                                                                       Třídní učitelka  


