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

ČESKÝ JAZYK  Pondělí: Přídavná jména 

Úterý: Přídavná jména 

 

Středa: Číslo přídavných jmen 

 

Čtvrtek: Tvoření přídavných jmen 

z podstatných jmen 

 

Pátek: Tvoření množného čísla 

přídavných jmen z jednotného čísla 

 

Koncovky přídavných jmen 

Pracovní sešit str. 24/1, 2, 3 

Pravopisné pětiminutovky str. 40/ 

2 sloupečky 

Pravopisné pětiminutovky str. 41/2 

sloupečky 

 

Pracovní sešit str. 25/4, 5 

 

Učebnice str. 100/14 – prosím 

zašlete na můj e-mail 

 

https://www.umimecesky.cz/dopln

ovacka-koncovky-pridavnych-

jmen-1-uroven/1234 

 

Nezapomeňte na online hodiny, 

těším se na vás! 

ANGLICKÝ 

JAZYK KLÁRA 

HAVLOVÁ 

  

Verb „to be“ - yes/no questions 

and short answers  

 

 

Úkol na příští online hodinu: 

 Známá osobnost 

Každý si připraví jednu známou 

osobu – informace o ní (ideálně, 

tak aby ji ostatní spolužáci znali), 

my budeme pak hádat, kdo to je. 

(procvičení yes/no questions).  

 O jedné online hodině (termín 

ještě upřesním) budeme psát 

též online test na yes / no 

questions a short answers.  

 Příští hodinu budeme též 

kontrolovat vypracovaná cvičení 

v PS zadaná ve čtvrtek 7.1. 

 

  Zadání domácích úkolů najdete 

v google classroom, vždy ještě 

upřesňuji na online hodině. 

 

Při online hodině jsme vypracovali 

též poslechové cvičení. Někteří žáci 

vůbec nepracovali. Aktivita a práce 

při online hodině je součástí 

celkového hodnocení.  

ANGLICKÝ 

JAZYK IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

Verb „to be“ – affirmarive, negative         

and questions 

My family – new vocabulary 

„Possessive adjectvies“ 

„Possessive ´s“ 

 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. 

PŘÍRODOVĚDA  Mírný pás – stepi, listnaté a 

jehličnaté lesy 

 

 Učebnice str. 39 – 40 

Přečti si a do sešitu odpověz na 

otázky: 

1) Co to jsou prérie? 

2) Co jsou pampy? 

3) Kteří živočichové žijí ve 

stepích? 
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4) Vyjmenuj listnaté stromy 

mírného pásu. 

5) Co je to tajga? 

6) Vyjmenuj jehličnaté stromy 

mírného pásu. 

7) Kteří živočichové žijí v tajze? 

Další informace na online hodině 

 

VLASTIVĚDA 

 

V naší republice po válce Učebnice str. 36 – 37/ přečíst a 

odpovědět do sešitu na otázky: 

1) Kdo se stal prezidentem po 

Edvardu Benešovi? 

2) Jak komunisté přesvědčili 

občany, aby je volili? 

3) Co je to znárodnění? 

4) Co je období totality a jak 

dlouho trvalo? 

5) Jak komunisté omezovali 

svobodu lidí? 

Další informace při online hodině 

MATEMATIKA Pondělí: Opakování násobení 10, 

100 a 1000, dělení 10, 100, 1000 

 

 

Úterý: Násobení a dělení 10, 100 a 

1000 

 

Středa: Jednotky obsahu 

 

 

Čtvrtek: Jednotky obsahu 

 

Pátek: Opakování početních úkonů 

se závorkami 

Písemné násobení pod sebou 

 

 

 Učebnice str. 80/31, 32 vypočítej a 

napiš do školního sešitu 

 

 

Učebnice str. 81/37, 39 vypočítej a 

napiš do školního sešitu – prosím 

pošli mi do e-mailu 

Učebnice str. 83/1 přečti si 

červenou poučku a vypracuj cvičení 

do sešitu 

Učebnice str. 84/7, 8, 9, 10 

vypracuj do školního sešitu 

Učebnice str. 72/38, 39, 40 

 

https://www.umimematiku.cz/pres

ouvani-nasobeni-pod-sebou-2-

uroven/88 

 

 

Upřesňující informace: 

 

Od pondělí 4. 1. 2021 se opět setkáváme při online hodinách stejně jako v minulé 

době. Rozvrh je stejný, je na stránkách školy. S dotazy, přáním a připomínkami se 

můžete na mě obrátit telefonicky, při online hodinách nebo písemně na e-mail. 

Prosím, aby děti do online hodin se přihlašovaly před začátkem hodiny a měly možnost 

komunikace, měly funkční kamery a mikrofony. 

Děkuji dětem za jejich práci a rodičům za pochopení a spolupráci. 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitel virtuální třídy 

 


