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

ČESKÝ JAZYK  

Vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná po M. 

 

Opakování - ohebné slovní 

druhy, mluvnické kategorie 

podstatných jmen. 

 

Út: online hodina začátek 8.55 

 

Čt: online hodina začátek 8.55 

 

Pá: online hodina začátek 8:55 

 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

V. SOULKOVÁ 

 

 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

 

 

 

Unit 6 – Greg´s flat 

 

Slovní zásoba: 

nábytek, zařízení v domě a 

místnosti: 

- opakování slovní zásoby této 

lekce 

Gramatika: 

- opakování dosud probraných 

gramatických jevů 

 

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…“ 

 

 

 

 

 

PO: online hodina 8:55 

 

ST: online hodina 8:55 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy, pracovní listy 

zadány v Google Classroom. 

PŘÍRODOVĚDA  

Dělení živočichů podle vnitřní 

stavby těla. 

 

Obratlovci a jejich další dělení 

do skupin 

Čt: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

MATEMATIKA  

Písemné a pamětné dělení se 

zbytkem v oboru do 10 000. 

 

Řešení slovních úloh. 

Po: online hodina začátek 10.00 

 

St: online hodina začátek 10.00 

 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

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

VLASTIVĚDA 

 

 

Řeky a přehrady ČR.  

 

Orientace na mapě. 

ÚT: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

 

Upřesňující informace: 

Na online hodiny se žáci přihlašují do Google Classroom učebny přes odkaz na Meet 

v uvedeném čase. Není možné se přihlásit dříve než učitel. 

Na pracovním stole kromě počítače mají děti připravené věci jako ve škole: penál, PS, 

školní sešit, učebnici a pár volných bílých kancelářských papírů formátu A4 a plus další 

pomůcky, které využívají při výuce angličtiny. 

 

Mgr. Michal Urban 

                                                                                           třídní učitel 4. B 

 

 

 


