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

ČESKÝ JAZYK Témata 

 Nauka o slově – hlásková stavba slova 

 Význam slov: 
Synonyma, antonyma, homonyma 
Sl. Jednoznačná / mnohoznačná 
Sl. nadřazená, podřazená, souřadná 

 Sloh – vypravování 

 Vyjmenovaná slova po L, M (samostatné 
procvičování na Umimecesky) 

 
 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Út 8:55 
Čt 8:55 
Pá 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Frantálová 

Unit 6 – Greg´s flat 
 
Slovní zásoba nábytek a místnosti: 

- Rozšíření slovní zásoby 
 
Gramatika: 
Procvičování zájmen HE, SHE 
Otázka: 
Is he / she  / it…? 
Krátké odpovědi: 
Yes, he / she / it is. 
No, he / she / it isn’t. 
 
Předložkové vazby in, on, under, next to, 
behind, in front of 

- mluvená a psaná podoba 
 
Nové fráze: There is … / There are 

 

 
 
Po: online hodina 10:55 
 
St: online hodina 10:55 
 
Materiály, odkazy, pracovní listy, videa a 
poslechy zadány v Google Classroom. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Soulková 
 

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 

 
 
PO: online hodina 10:55 
 
ST: online hodina 10:55 

 
 
Materiály, odkazy, pracovní listy, jamboard, 
videa a poslechy zadány v Google Classroom 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Témata 
Aritmetika 

 Procvičování převodů jednotek času, 
délky, hmotnosti, objemu 

 Počítání do 1000 – prohloubení učiva, 
slovní úlohy 

Geometrie 

 Procvičování konstrukce rovnoběžek 

 Polopřímka 
 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Po 8:55 
St 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
 

PŘÍRODOVĚDA Semenné rostliny 
Stavba jejich těla: 

 Kořen 

 Stonek (byliny, dřeviny) 

 List 

 Květ  

 Plod 

- funkce jednotlivých částí 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
Před hodinou si pročtěte str. 11 - 12 

VLASTIVĚDA 
 

Obecní samospráva (se zaměřením na 
Čelákovice) 

 
Kraje ČR – Středočeský kraj 

Online hodina 
Út 10:00 
 
Před hodinou si přečtěte v učebnici str. 8 
(od podkapitoly Obecní samospráva) – str. 
9. 

 

Upřesňující informace: 

Některá cvičení už od Vás budu chtít odeslat (vložit do G – classroom). Vše si ukážeme a vysvětlíme na první 
online hodině. 

Kdo nemá možnost tisku, kontaktujte mě prosím mailem. Průběžně vám budu nechávat složku pracovních 
listů k vyzvednutí na recepci školy. 

 

 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 

 


