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

ČESKÝ JAZYK Témata 

 Význam slov: 
Sl. nadřazená, podřazená, souřadná 
Sl. spisovná a nespisovná, citově 
zabarvená 
Stavba slova – kořen, předpona, přípona 

 Vyjmenovaná slova po B, L, M 
(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 
 

 procvičování slovní zásoby online 
(nábytek, místnosti, vybavení domu) 

  procvičení gramatiky There is / There 
are 

 popis svého pokoje (procvič. 
předložkových vazeb, frází There is…, 
There are…) 
 

 nová slovní zásoba – pets / domácí 
mazlíčci 

 procvičování fráze Have you got…?  
+ krátké odpovědi Yes, I have. / No, I 
haven´t. 

 

 
 
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 nábytek, vybavení domu a 
místnosti: 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

- online procvičování 
 

Prepositions of place (předložky místa) 

- mluvená a psaná podoba 
 
Gramatika 

- vazba There is……/ There are…. 
 

 
 
PO: online hodina 10:55 
 
ST: online hodina 10:55 

 
 
Materiály, odkazy, pracovní listy, videa a 
poslechy zadány v Google Classroom 

MATEMATIKA Témata 
Aritmetika 

 písemné násobení jednociferným 
činitelem 

 slovní úlohy zaměřené na pís. násobení 

 rozšíření početní relace do 10 000 

 procvičování násobení mimo obor 
násobilky online na Umimematiku 

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.) 

 
Geometrie 

 polopřímky, opačné polopřímky 

 kolmice – konstrukce pomocí pravítka s 
ryskou 
 
 

 

PŘÍRODOVĚDA Semenné rostliny 

- rozbor jejich jednotlivých částí, jejich 
funkce 

 kořen (svazčitý, hlavní + postranní)  

 stonek (byliny, dřeviny) 

 list (čepel, řapík; jednoduchý, 
složený; fotosyntéza) 

 květ (princip opylení) 

 plod (dužnatý, suchý) se semeny 
 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
 

VLASTIVĚDA 
 

Mapy 

 vlastivědná, turistická, automapa, 
digitální mapa 

 jejich použití 

 zobrazení planety Země 

 orientace v krajině 

Online hodina 
Út 10:00 
 
 

 

Upřesňující informace: 

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

 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 

 

 


