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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: PŘEDPONY S-, Z-, VZ-. 
 
Středa: PŘEDLOŽKY S, Z a jejich 
užití. 
 
Pátek: PŘEDPONY OB-, V-. 
  
 

Pravidla užití těchto jevů, procvičování 
na mluvnických příkladech.  
Tvoření vět, doplňovací cvičení.  
Domácí procvičování/bude uvedeno 
v google.classroom. 
 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

Vocabulary 1D + Plurals 
There is …. / There are … 
English Across the Curriculum 
Culture 

Zadání domácí úkolů bude upřesněno 
v průběhu online hodin. 
Naleznete je také v učebně na 
classroom.google.com. 
 
Těším se na Vás.   

ANGLICKÝ 

JAZYK – HANA 

KUKLOVÁ 

 

Úterý: VAZBA THERE IS, THERE 
ARE.  
Tvoření množného čísla – opak. 
Neurčitý člen a, an - opakování, 
procvičení užití.  
 
Pátek: CULTURE – NAMES. 

Tvoření vět při popisu obrázku. 
Procvičování ústní a písemnou 
formou.  
Cvičení – množné číslo /bude uvedeno 
v google.classroom.  
Nová slovní zásoba. Hlasité čtení 
s překladem - porozumění textu. 
Procvičování učiva v umimeto/bude 
zadáno v google.classroom. 

PŘÍRODOPIS RUDY – železné rudy Opakování nerudní suroviny/pracovní 
list/domácí úkol. 
Text RUDY v učebnici a zápis do 
škol.sešitu dle předlohy– bude 
v google.classroom. 
Soutěž v pozornosti – otázka. 
Procvičování/opakování/zábavný 
test/podmínky života na Zemi. Bude 
v google.classroom. 

VLASTIVĚDA 

 

NOVOVĚK 
Co způsobily války. 
Škola na začátku novověku. 

Společné čtení textu v učebnici. 
Zápis do školního sešitu dle předlohy 
– bude v google.classroom. 
Odpovědi na otázky 
k tématu/google.classroom/domácí 
úkol. 
Video – J.A. Komenský. 

MATEMATIKA Úterý: POJEM ČÍSLO CELÉ, ČÍSLO 
KLADNÉ A ČÍSLO ZÁPORNÉ. 
ČÍSLA SUDÁ A LICHÁ /opak.  
 
Čtvrtek: JEDNOTKY HMOTNOSTI 

Pojem celé číslo, číslo kladné, číslo 
záporné. Znázornění na číselné ose. 
Porovnávání větší menší. Číslo sudé a 
liché/opakování. 
Procvičování v umimeto/ bude 
uvedeno v google.classroom. 
Přehled jednotek hmotnosti, převody. 
Užití ve slovních úlohách. 
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Upřesňující informace: 

Milí žáci, 

veškeré učivo si vysvětlíme a co nejlépe procvičíme společně. Přesné zadání úkolů pro 

domácí procvičování budete mít uvedeno v google classroom. Budeme pracovat s texty 
a úkoly v učebnici i v pracovním sešitě, hodně mluvit, psát do školního sešitu, 

procvičovat v umimeto.org. Budu ráda, když se podíváte i na přiložené video. 

Společně to zvládneme! 

Přeji vám pevné zdraví a hezké dny. 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 5. B 

 

 

 


