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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 podstatná jména  a jejich mluvnické 
kategorie: pád, číslo, rod 

 
Sloh 

 vyprávění podle obrázkové osnovy 
 
Literatura 

 prezentace čtenářských deníků 
 

Látka bude probrána na online hodinách.  
Út 8:55 
Čt 8:55 
Pá 8:55 
 
Procvičování bude průběžně v návaznosti na 
hodiny vkládáno do Google Classroom. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Frantálová 

Unit 8 – In the playground 

 slovní zásoba – oblečení – postupné 
rozšiřování 

 přídavná jména přivlastňovací 
(Possessive´s) 

 popis oblečení na postavě ve všech 
osobách jednotného čísla 

 slovesa put on, také off – pouze 
rozkazovací způsob 

 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Soulková 
 

Unit 8 – In the playground 

 slovní zásoba: oblečení psaná a 
mluvená podoba 

 
Gramatika 

 possessive ´s 
 

Speaking, writing, listening, reading: 

 popis osob 

 čtení s porozuměním 
 
Games 

 opakování slovní zásoby a gramatiky z 
přechozích lekcí 
 

PO: online hodina 10.55 
 
ST: online hodina 10.55 
 
 
Informace, domácí úkoly, materiály, odkazy, 
pracovní listy zadány v Google Classroom. 

MATEMATIKA Početní relace do 1 000 000 

 zaokrouhlování čísel na daný řád 

 matematické operace s „velkými“ čísly 

 aplikace učiva na slovních úlohách 
 
Geometrie 

 úsečka a její délka - opakování 
 
 

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

PŘÍRODOVĚDA Nerosty a horniny 

 rozdíl v pojmech 

 Nerosty (minerály) – nejčastější 
zastoupení 

 Horniny – vyvřelé, usazené, přeměněné 
+ jejich nejčastější zástupci 

Online hodina 
Čt 10:00 
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Pojmy: kras, sopečná činnost, magma, 
obnovitelné / neobnovitelné zdroje 
energie. 

VLASTIVĚDA 
 

Průmysl v ČR a jeho produkty 

 Průmyslové podniky v Čelákovicích 
 
Služby a doprava v ČR 

 Druhy dopravy (osobní / dopravní) 

 Dopravní prostředky 

 Dopravní infrastruktura a její 
znázornění v mapě 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


