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

ČESKÝ JAZYK Témata 

 předpony a předložky od, nad, pod, před  

 předpony bez, roz, vz 

 skupiny bě/bje, vě/vje, pě na švu 
předponovém 

 yyjmenovaná slova po B, L, M, P 
(samostatné procvičování online na 
Umimecesky) 
+ procvičování řad všech VS 

 

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 

 docvičení slovní zásoby – místnosti, 
vybavení domu a nábytek 

 Pets – procvičování a rozšíření slovní 
zásoby 

 Procvičování fráze There is / There are 
+ zápor There isn´t / There aren´t 
+ otázka Is there…? 

 
Unit 7 – In the street 

 úvodní motivační píseň 
 

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: 

- opakování slovní zásoby této lekce – 
vybyvení domu, mísnosti v domě. 

Gramatika: 

- vazba there is/are 

- kladná a záporná podoba 

- popis místnosti ve svém domě bytě, 
ústní i psaná podoba 

 
Pets:  

- úvod do nové slovní zásoby 
 

 

 
PO: online hodina 10:55 
 
ST: online hodina 10:55 
 
 
Informace, domácí úkoly, materiály, odkazy, 
pracovní listy zadány v Google Classroom. 

MATEMATIKA  rozšíření početní relace do 10 000, 
porovnávání, pamětní sčítání a odčítání 

 písemné násobení a dělení 
jednociferným číslem 

 procvičování násobení mimo obor 
násobilky online  

 zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce 
 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Po 8:55 
St 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOVĚDA Zůstává z min. týdne z důvodu státního 
svátku: 
 
Živočichové 

 jejich vlastnosti 

 dělení na obratlovce (ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)  
a bezobratlé 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
 

VLASTIVĚDA 
 

Orientace v krajině za pomoci: 

 přístrojů 

 mapy 

 přírodních „indikátorů světových 
stran 

 
Co se dá vyčíst z mapy? 

 barvy na mapě 

 vybrané topografické značky 

 měřítko mapy 

 digitální mapy 
 
 

Online hodina 
Út 10:00 
 
 

 

Upřesňující informace: 

Do Google Classroom stačí vkládat pouze cvičení, u kterých je to uvedeno.  

Prosím o jejich správné natočení a o kontrolu, že je fotografie dostatečně ostrá, čitelná. 

Děkuji. 

 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 

 

 

 


