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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Základní skladební 

dvojice 

  Úterý: Shoda podmětu s přísudkem 

 

 

 

  Středa: Shoda podmětu s 

přísudkem 

 

 Čtvrtek: Procvičování přídavných 

jmen 

 

 

 Pátek: Pololetní prázdniny 

 

Učebnice str. 46/1b – napiš do 

školního sešitu 

 

Učebnice str. 47/2a (zadání je 

na str. 46 dole) – opiš do 

sešitu, doplň i-y a podtrhni 

základní skladební dvojice 

(podmět rovně, přísudek 

vlnovkou). 

Učebnice str. 48/6 – opiš do 

sešitu a podtrhni podmět a 

přísudek. 

 

 

Pravopisné pětiminutovky str. 

48 (2 sloupečky doplň). 

https://www.umimecesky.cz/do

plnovacka-koncovky-

pridavnych-jmen-2-

uroven/7709  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA K. 

HAVLOVÉ 

WH-Questions 

 Verb „to be“ (Why is she sad?)  

 

 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.  

 

Na další hodinu ve středu: 

- vypracujte cvičení v PS str.18 cv. 

1 a str.19 cv. 4  

- zahrajte si hru v aplikaci kahoot, 

seznamte se s přihlášením a jak 

lze úkoly na kahoot plnit  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA I. 

NACHTMANNO

VÉ 

Verb „to be“ – questions 

„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. 

MATEMATIKA Pondělí: Výpočty obsahu a obvodu 

čtverce a obdélníku 

 

   Úterý: Opakování dělení 

jednociferným číslem 

Pracovní sešit č. 2 str. 45/2, 3 

                           Str. 46/5, 6 

 

 

Pracovní sešit č. 2 str. 3/1, 2, 3, 

4 
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   Středa: Opakování dělení se 

zbytkem 

Čtvrtek: Opakování písemného 

násobení a dělení jednociferným 

číslem 

 

Pátek: Pololetní prázdniny 

Pracovní sešit č. 2 str. 

3/vypočítej celý sloupec vpravo 

 

Pracovní sešit č. 2 str. 4/5, 6, 7, 

8, 9, 10 

Více při online hodině. 

https://www.umimematiku.cz/p

resouvani-pisemne-deleni-2cif-

2-uroven/416  

 

PŘÍRODOVĚDA Význam botanických a zoologických 

zahrad 

 

ČR – oblast mírného podnebného 

pásu 

Učebnice str. 43 – přečíst a do 

sešitu napsat základní význam 

těchto institucí 

 

Učebnice str. 44 – přečíst, 

zkuste si zahrát hru na str. 45 

 

Více při online hodině v pondělí. 

 

 

VLASTIVĚDA Doba po sametové revoluci 

 

 

 

Československá republika se 

rozděluje 

 

 

Učebnice str. 40 - přečti si a 

odpověz na otázku: Jaké změny 

nastaly po sametové revoluci? 

Písemně odpověz do sešitu VL 

 

Učebnice str. 41 – přečti si a 

písemně do sešitu odpověz na 

otázku: Kdy a na jaké státy se 

rozdělila ČSR? 

   Více při online hodině v úterý. 

 

Třídní učitel: Taťána Štěchová 
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