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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Taťána Štěchová 5. A 1. 2. – 5. 2. 2021 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Stupňování přídavných 

jmen 

 

 

  Úterý: Opakování - zdvojené 

souhlásky 

 

 

  Středa: Shoda podmětu s 

přísudkem 

 

 Čtvrtek: Shoda přísudku s 

několikanásobným podmětem 

 

 Pátek: Opakování koncovek 

přídavných jmen 

Online řešení úloh: 
Stupňování přídavných jmen 
(gramar.in) 
https://www.gramar.in/cs/test.

php?g_idt=60112c98dd9cb   
 

Zdvojené souhlásky  

 

 

Učebnice str. 56/27 – napiš do 

školního sešitu 

 

 

Učebnice str. 56/26 – napiš do 

školního sešitu a nauč se! 

Učebnice str. 57/30 napiš do 

školního sešitu  

 

Pravopisné pětiminutovky str. 

43/2 sloupečky 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA K. 

HAVLOVÉ 

Revision Wh-questions  

 Revision UNITs 2A-D 

 Zadání domácích úkolů bude též  

upřesněno v průběhu online hodin. 

 

Téma online hodin, příprava na 

online hodinu a veškeré pokyny 

naleznete vždy v google učebně.  

 

Online hodina ve čtvrtek 4. 2. se 

z důvodu mé návštěvy lékaře 

přesouvá na úterý  

2. 2. – od 12.45 hod. 

 

Teším se na vás! 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA I. 

NACHTMANNO

VÉ 

Verb „to be“ – questions, short 

answers 

„Possessive  ́s“ 

Days of the week 

  

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 Pondělí: Výpočty obsahu a obvodu 

čtverce a obdélníku 

 

   Úterý: Výpočty obsahu a obvodu 

čtverce a obdélníku 

Pracovní sešit 2. díl str. 46/5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11  

 

 

Pracovní sešit 2. díl str. 48/5, 6, 

7, 8, 9, 10 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6012be6f4cd80
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6012be6f4cd80
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6012be6f4cd80
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60112c98dd9cb
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60112c98dd9cb
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni2.html
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   Středa: Obsahy a obvody 

Čtvrtek: Dělení dvojciferným 

dělitelem 

   Pátek: Písemné dělení 

dvojciferným dělitelem 

 

Pracovní sešit str. 49/11, 12 

 

Pracovní sešit str. 5/1, 2, 3 

 

Pracovní sešit str. 6/4, 5 

        Více při online hodině. 

PŘÍRODOVĚDA Třídění živých organizmů Učebnice str. 48–49 přečti si 
a do sešitu vypiš užitečné a 
škodlivé živočichy a rozdělení 

živých organizmů do 4 
skupin. Napiš ke každé 
skupině jejich společné 

znaky. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=Lr1bk-3h7dc  
 
Více při online hodině v 

pondělí 
 

VLASTIVĚDA Události posledních let 

Stáváme se členy NATO a EU 

Nejnovější vývoj ve světě 

Nejnovější změny v naší republice 

 

Učebnice str. 42 – 43 – přečti si a 

písemně do sešitu odpověz na 

otázky na str. 45/1 – 9 

https://www.youtube.com/watch?v

=ZuzYD0zx9DE  

https://europa.eu/learning-

corner/the-eu-whats-it-all-about_cs  

 

 

Více při online hodině v úterý. 

 

Třídní učitel: Taťána Štěchová 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr1bk-3h7dc
https://www.youtube.com/watch?v=Lr1bk-3h7dc
https://www.youtube.com/watch?v=ZuzYD0zx9DE
https://www.youtube.com/watch?v=ZuzYD0zx9DE
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_cs
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_cs

