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

ČESKÝ JAZYK Opakování slov nadřazených a 

podřazených 

 

 

Opakování vyjmenovaných slov a 

přítomných tvarů sloves 

Podstatná jména 

Rody a vzory podstatných jmen 

 

Online hodiny v pondělí, středu a 

pátek od 9 hod. 

https://wordwall.net/cs/resourc

e/4266170/matematyka/slova-

nad%C5%99azen%C3%A1-

pod%C5%99azen%C3%A1  

 

Pravopisné pětiminutovky str. 

15, 16 

 

Pracovní sešit str. 20/1, 2 

 

Pracovní sešit str. 21/3, 4, 5 

Pracovní sešit str. 22/6, 7, 8 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA K. 

HAVLOVÉ 

 UNIT 2A – Where are you from? 

 opakujeme názvy zemí. 

 sloveso to be (být)  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Zadání domácí přípravy najdete 

v google classroom, upřesněno 

v průběhu online hodin. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA I. 

NACHTMANNO

VÉ 

Revision (Unit 1) 

 Your Project 

 Unit 2 – Where are you from? 

 

Zadání domácích úkolů bude 

upřesněno v průběhu online hodin. 

Jejich znění, pokyny a veškeré 

materiály naleznete v učebně 

classroom.google.com.  

                          Těším se na 

Vás 

MATEMATIKA Písemné sčítání 

Písemné odčítání 

Online hodina jen ve čtvrtek (v 

úterý je státní svátek) 

Pracovní sešit str. 20, 21 

 

Pracovní sešit str. 22, 23, 24 

PŘÍRODOVĚDA Galaxie a sluneční soustava 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnice str. 27 – přečtěte si a 

do sešitu písemně odpovězte na 

otázky: 

1) Co je galaxie a Galaxie? 

2) Co tvoří sluneční soustavu? 

3) Vyjmenuj planety v pořadí, 

v jakém jsou vzdáleny od 

Slunce. 

4) Které planety jsou menšími 

planetami sluneční 

soustavy? 

https://wordwall.net/cs/resource/4266170/matematyka/slova-nad%C5%99azen%C3%A1-pod%C5%99azen%C3%A1
https://wordwall.net/cs/resource/4266170/matematyka/slova-nad%C5%99azen%C3%A1-pod%C5%99azen%C3%A1
https://wordwall.net/cs/resource/4266170/matematyka/slova-nad%C5%99azen%C3%A1-pod%C5%99azen%C3%A1
https://wordwall.net/cs/resource/4266170/matematyka/slova-nad%C5%99azen%C3%A1-pod%C5%99azen%C3%A1
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

Online hodina v pondělí v 10 hod. 

5) Patří Země k menším, nebo 

větším planetám sluneční 

soustavy? 

Vypracuj referát o vynálezci 

jeho vynálezu a pošli na  

tatana.stechova@kamenka-

celakovice.cz 

VLASTIVĚDA Zanikne česká řeč? Učebnice str. 18 – přečti si a 

písemně do sešitu odpověz na 

otázky: 

1) Kolik žilo národů 

v habsburské říši? 

2) Jakými jazyky se mluvilo? 

3) Jaký byl úřední jazyk? 

4) Kdo jsou vlastenci? 

5) Co jsou kočovná divadla? 

6) Kdy bylo otevřeno Národní 

divadlo v Praze a čím bylo 

významné? 

 

Třídní učitel: Taťána Štěchová 

 

 

 

 

 


