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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Pády podstatných jmen – úvod 

k novému učivu 

 

 

    

Úterý: 

Procvičování pádových otázek 

 

 

Středa: 

Podstatná jména – určování 

mluvnických kategorií 

 

Čtvrtek: 

Čtení s porozuměním 

 

Pátek: 

Nauka o slově - shrnutí 

Pondělí: 

Učebnice str. 60-práce při online 

hodině. 

Do školního sešitu uč. str. 60/2 

použij tvary slova pes/psi. 

Pády – shlédni video 

Úterý: 

Vyskloňuj do školního sešitu 

podstatné jméno pařez i 

v množném čísle 

Středa: 

Práce při online hodině v učebnici a 

online učebnici 

Pády-určování - umímeto 

Čtvrtek: 

Čítanka str. 36, otázky vypracuj do 

školního sešitu 

Pátek: 

Podle mé přílohy v učebně proveď 

shrnující zápis do školního sešitu. 

Ostatní najdete v učebně. 

 

MATEMATIKA Pondělí: 

Opakování násobení a dělení 

 

Úterý: 

Procvičování násobilky, pamětné 

sčítání a odčítání 

 

Středa: 

Počítáme zpaměti, zaokrouhlujeme 

 

 

  Čtvrtek: 

Slovní úlohy – opakujeme 

Geometrie - přímka 

Pátek: 

Opakujeme učivo 

Pondělí: 

Slovní úlohy-násobilka-umimeto 

 
Úterý: 

Práce při online hodině – učebnice 

str. 36 – 37 

Ostatní zadáno v Učebně 

Středa: 

Učebnice str. 36/15 a 37/19 

Vypočítej z každého cvičení 3 

sloupečky a zaokrouhli na desítky. 

Čtvrtek: 

Práce při online hodině 

Vypracuj PS str. 40 

Pátek: 

Počítáme 

PS str. 29 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=skjLM2nm_p0
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-2-uroven/1423
https://www.umimematiku.cz/pocitani-ctverecky-2-uroven/4920
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA Středa: 

Orientace na mapě - naši sousedé -

procvičování světových stran - 

opakování 

Středa: 

Práce v hodině 

Světové strany - video 

Další pokyny budou zadány na 

Učebně 

 

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 a čtěte pozorně 

jejich zadání. 

Vypracované úkoly označte jako dokončené. 

Čtěte pravidelně vlastní knihu. 

Doufám, že se již brzy uvidíme ve škole. Budu se na vás těšit. 

 

 

 

Gabriela Nespalová 

třídní učitelka 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=98RSpaa89mA

