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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování vyjmenovaných slov 

po Z a určování rodu a životnosti u 

podstatných jmen 

 

Úterý: 

Státní svátek 

 

Středa: 

Podstatná jména – určování čísla – 

práce při online hodině, zbytek 

zadán na Google Classroom 

 

Čtvrtek: 

Opis slov a přepis vět 

 

Pátek: 

Souhrnné opakování - podstatná 

jména 

Pondělí: 

Podstatná jména-rody na Umimeto 

Vyjmenovaná slova po Z na 

Umimeto 

 

Úterý: 

Státní svátek 

 
Středa: 

Učebnice str.58 – přečti, zkus ústně 

a cvičení 2 přepiš do školního 

sešitu. 
 
Čtvrtek: 

Písanka str. 14 a 15 

 

Pátek: 

PS modrý – str. 43 – 45 

Práce při online hodině, zbytek 

bude zadán na Google Classroom. 

MATEMATIKA Pondělí: 

Procvičování násobilek 

Úterý: 

Státní svátek 

Středa: 

Procvičování probraného učiva 

 

 

 

Čtvrtek: 

Násobilka 9 - vyvození 

 

 

 

 

Pátek: 

Opakování probraného učiva 

Pondělí: 

PS velký strana 28 celá 

Úterý: 

Státní svátek 

Středa: 

Učebnice str. 22/36 – vypracuj do 

školního sešitu 

Učebnice str. 22/40 do školního 

sešitu. Zápis, výpočet, odpověď. 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 23 – práce při online 

hodině. Zbytek bude zadán na 

Google Classroomu. 

Násobilka 9 Školákov  

 

Pátek: 

PS minutovky - str. 9 

Geometrie - Umimeto 

PS str. 39 

PRVOUKA Téma: Povrch krajiny a její využití PS str. 19, 20 - práce při online 

hodině. 

Před online hodinou prohlédni 

(přečti) učebnici str. 15 -  16 

Případné odkazy budou zadány na 

Google Classroom 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-rody-podstatnych-jmen-2-uroven/122
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/95
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/95
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nazvy-utvaru-1-uroven/1056
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
V.SOULKOVÁ / 
H.ŽEJDLÍKOVÁ 

Unit 2- At school 

Slovní zásoba lekce 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

- fráze „Where are you from?“, 

„How old are you?“ 

Út: online hodina od 8:55 

Čt: online hodina od 8:55 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování 

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

 

 

 

Milé děti, 

 

Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení a rozplánujte si učivo. 

Nedělejte úkoly najednou, držte se mého rozvrhu. 

Mezi úkoly si stanovte pauzu, stejně jako ve škole. 

Dbejte i na odpočinek a hlavně na pohybové aktivity v mezích, které nám nouzový stav 

dovoluje. 

Sledujte zadávané úkoly na Google Classroom (Učebna) a na Umimeto. 

Čtěte pravidelně vlastní knihu. 

 

 

 

Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 

 

 


