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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Vyjmenovaná slova po P docvičení 

 Vyjmenovaná slova po S, V – řady a 
procvičování pravopisu 

 Předpony vy-, vý- 
 
Sloh (zůstává z min. týdne) 
– popis osoby – popis oblíbeného filmového 
/ knižního hrdiny 
 

 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Út 8:55 
Čt 8:55 
Pá 8:55 
 
Mějte prosím připravený bílý sešit 
Vyjmenovaná slova („s myškou“). 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Frantálová 

Unit 7 – In the street 
Slovní zásoba 

 psaná a mluvená podoba, poslech (typ 
vlasů, oči, postava – příd. jména, části 
obličeje) 

Gramatika 

 procvičování sloves „to have got“, „to 
be“ – časování v jednotném čísle 

 kladné, záporné věty, otázka a krátké 
odpovědi 

 
Konverzace 

 popis osoby ve všech osobách 
jednotného čísla 

 

Po: online hodina 10:55 
 
St: online hodina 10:55 
 
Materiály, odkazy, pracovní listy, videa a 
poslechy zadány v Google Classroom. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Soulková 
 

Sloveso „to have got“ 

 opakování tvarů slovesa „to have 
got“ ve všech osobách jednotného čísla 
(I, you, she, he, it) 

 kladné, záporné věty, otázka a krátké 
odpovědi 

Sloveso „to be“ 

 opakování slovesa „to be“ ve všech 
osobách jednotného čísla. (I, you, she, 
he, it) 

 Kladné a záporné věty, otázka a krátké 
odpovědi 

 
Games 

 opakování slovní zásoby a gramatiky 
 

Speaking, writing: 

 popis sebe, popis jiné osoby osoby 
 

 
PO: online hodina 10:55 
 
ST: online hodina 10:55 
 
 
Informace, domácí úkoly, materiály, odkazy, 
pracovní listy zadány v Google Classroom. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Početní relace do 10 000  

 procvičování písemného dělení beze 
zbytku i se zbytkem  

 aplikace na slovních a logických úlohách 
 
Seznámení s početní relací do 1 000 000 

 čtení a porovnávání čísel 

 vytváření představy o hodnotě čísla 
 

 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Po 8:55 
St 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
 

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém les 

 bezobratlí živočichové našich lesů 

 biologická taxonomie živočichů (rod, 
druh) 
 

Příroda v zimě  

 způsob přezimování vybraných živočichů 

 jak může člověk pomoci ptákům a lesní 
zvěři 

 

Online hodina 
Čt 10:00 
 
 

VLASTIVĚDA 
 

Zemědělství 

 vysvětlení pojmů rostlinná a živočišná 
výroba 

 půda, její vznik a využití 

 zemědělství a lesnictví v České 
republice 
 

Online hodina 
Út 10:00 
 
 

 

Upřesňující informace: 

Do Google Classroom prosím vkládejte pouze cvičení, u kterých je to uvedeno.  

Prosím o jejich správné natočení a o kontrolu, že je fotografie dostatečně ostrá, čitelná. Moc mi tím 
usnadníte jejich kontrolu. 

 

Děkuji. 

Mgr. Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


