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

ČESKÝ JAZYK  

Skloňování podstatných jmen  

rodu ženského podle vzorů. 

 

Opakování skloňování 

podstatných jmen rodu 

středního. 

 

Mluvnické kategorie 

podstatných jmen-procvičování 

určování rodu, čísla, pádu a 

vzoru podstatných jmen. 

 

 

Út: online hodina začátek 8.55 

 

Čt: online hodina začátek 8.55 

 

Pá: online hodina začátek 8.55 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

V. SOULKOVÁ 

 

 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

 

Unit 8 – In the playground 

- slovní zásoba: oblečení, členové 

rodiny - psaná a mluvená 

podoba,  

 

Gramatika 

- possessive ´s 

- WH questions 

- I´m wearing … 

 

 

Speaking, writing, listening, 

reading: 

- popis osob 

- čtení s porozuměním 

 

Voki – animační aplikace 

 

Games 

- opakování slovní zásoby a 

gramatiky z přechozích lekcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO: online hodina 8:50 

 

ST: online hodina 8:50 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy, pracovní listy 

zadány v Google Classroom. 

PŘÍRODOVĚDA  

 

Bylina a její části v době květu. 

 

Čt: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

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

MATEMATIKA    Řešení slovních úloh v oboru  

   do 1 000 000. 

 

Opakování dělení a násobení 

jednociferným číslem. 

Převody jednotek délky a času. 

  Po: online hodina začátek 10.00 

  St: online hodina začátek 10.00 

  

   Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

   v Google Classroom 

VLASTIVĚDA 

 

 

Ochrana přírody a chráněná 

území v České republice. 

 

ÚT: online hodina začátek 10.00 

 

Materiály, odkazy, pracovní listy a 

domácí úkoly budou zadány 

v Google Classroom. 

 

Upřesňující informace: 

Na online hodiny se žáci přihlašují do Google Classroom učebny přes odkaz na Meet 
v uvedeném čase. Není možné se přihlásit dříve než učitel. Domácí úkoly jsou zapsané 

vždy do učebny a po jejich vypracování je vkládají žáci do učebny. 

Na pracovním stole kromě počítače mají děti připravené věci jako ve škole: penál, PS, 

školní sešit, učebnici a pár volných bílých kancelářských papírů formátu A4, plus další 

pomůcky, které využívají při výuce angličtiny. 

 

Mgr. Michal Urban 

                                                                                                 třídní učitel 4. B  

 

 

 

 

 


