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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: 

Stavba slova, předpony 

 

  Opakování a procvičování: 

Slovní druhy 

Skloňování podst. jmen 

Časování sloves 

Čtení:  Kniha dle vlastního výběru 

Sloh:   Adresa 

Čj učebnice str. 18 - 24 

 

Materiály, odkazy, stránky 

v učebnici a v pracovních sešitech, 

pracovní listy budou postupně 

zadávány v Google Classroom 

 

Út: online hodina 8:55 

  ČT: online hodina 8:55 

Pá: online hodina 8:55 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

V. SOULKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Unit 6 – Greg´s flat 

 

Slovní zásoba: 

nábytek, zařízení v domě a 

místnosti: 

- psaná a mluvená podoba 

- online procvičování 

 

Gramatika: 

short answers:  

Yes, he/she/it is.  

No, he/she/it isn´t. 

- psaná a mluvená podoba 

 

vazba there is/are 

- mluvená  a psaná podoba 

- popis pokoje 

- online cvičení, poslech 

 

In Britain – Pets 

- slovní zásoba domácí mazlíčci 

- opakováni vazby „I have got…“ 

 

 

 

Unit 6 – Greg´s flat 

 

Slovní zásoba: 

nábytek, zařízení v domě a 

místnosti: 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

- online procvičování 

 

Gramatika: 

short answers:  

Yes, he/she/it is.  

No, he/she/it isn´t. 

- mluvená podoba 

 

vazba there is/are 

 

 

PO: online hodina 10:00 

 

ST: online hodina 10:00 

 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy, 

jamboard, videa a poslechy zadány 

v Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO: online hodina 10:00 

 

ST: online hodina 10:00 

 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy 

zadány v Google Classroom. 
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- mluvená  a psaná podoba 

- popis pokoje 

- online cvičení, poslech 

 

MATEMATIKA Písemné dělení 

 

Opakování a procvičování: 

Písemné násobení 

Příklady se závorkami 

Slovní úlohy 

 

Geometrie: 

Rýsování kolmic 

M učebnice str. 23 – 26, str. 29 

 

Materiály, odkazy, stránky 

v učebnici a v pracovních sešitech, 

pracovní listy budou postupně 

zadávány v Google Classroom 

 

PO: online hodina 8:55 

ST: online hodina 8:55 

VLASTIVĚDA 

 

Středověk 

Velká Morava 

 

Učebnice str. 18 – 20 

 

ÚT: online hodina 10:00 

 PŘÍRODOVĚDA Živočichové: 

Potravní vazby hub, rostlin a 

živočichů 

Druhy živých organizmů 

Ekosystém les 

Učebnice str. 17 – 19 

 

ČT: online hodina 10:00 

 

Mgr. Dagmar Zittová 

 

 

 

 

 

 

 


