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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Taťána Štěchová 5. A 8. 2. – 12. 2. 2021 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Přídavná jména tvrdá a 

měkká 

Úterý: Opakování - zdvojené 

souhlásky 

Středa: Přídavná jména 

přivlastňovací 

Čtvrtek: Shoda přísudku s 

několikanásobným podmětem 

Pátek: Shoda přísudku 

s několikanásobným podmětem 

Pravopisné pětiminutovky  

str. 44 /2 sloupečky doplň i-y 

 

Pravopisné pětiminutovky  

str. 50/ 3 sloupečky doplň n-nn 

 

Pravopisné pětiminutovky str. 46 

 

Učebnice str. 57/30 opiš do 

školního sešitu a doplň i-y 

 

Učebnice str. 58/32, 33 doplň i-y a 

opiš do školního sešitu 

 

Shoda podmětu s přísudkem 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA K. 

HAVLOVÉ 

 1, Revision  

 2, Culture What´s your address? 

 3, Geography – the world  

 Zadání domácích úkolů bude 

upřesněno v průběhu online hodin. 

Jejich znění, pokyny a veškeré 

materiály naleznete v učebně 

classroom.google.com. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA I. 

NACHTMANNO

VÉ 

Revision  

1) Verb „to be“ – affirtmative, 

negative, questions, short 

answer 

2)„Possessive ́s“ 

3) 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 

   Středa: Dělení dvojciferným 

číslem 

Čtvrtek: Dělení dvojciferným 

dělitelem 

   Pátek: Písemné násobení 

dvojciferným dělitelem 

 

Pracovní sešit 2. díl  

str. 46/1, 2, 3, 4 

Pracovní sešit 2. díl str. 46/5, 6, 7 

 

Pracovní sešit 2. díl  

str. 6/6, 8, 9, 10 

 

Pracovní sešit 2. díl  

str. 7/11, 12, 13 

 

Pracovní sešit str. 7/14, 15 a 

sloupeček vpravo 

Více při online hodině. 

PŘÍRODOVĚDA Bezobratlí 

 

 

Obratlovci 

Učebnice str. 51 – přečti si a 
prohlédni si dýchání 

vzdušnicemi u bezobratlých. 
Učebnice str. 51 – přečti si a 
prohlédni si dýchání žábrami.  

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7137
https://www.google.com/search?q=d%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD+vzdu%C5%A1nicemi&rlz=1C1GCEU_csCZ920CZ920&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CxtHojLxJL9b9M%252CsFz_EMXOkhUZlM%252C_&ve
https://www.google.com/search?q=d%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD+vzdu%C5%A1nicemi&rlz=1C1GCEU_csCZ920CZ920&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CxtHojLxJL9b9M%252CsFz_EMXOkhUZlM%252C_&ve
https://www.google.com/search?q=d%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD+%C5%BE%C3%A1brami&tbm=isch&ved=2ahUKEwjx2JufttDuAhVJCewKHUBeBEcQ2-cCegQIABAA&oq=d%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD+%C5%BE%C3%A1brami&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoGCAAQCBAeOgIIAFDNuRZYw_QWYJWQF2gAcAB4AYABhQOIAfoXkgEIMS4xMC4xLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=awIcYLH3BsmSsAfAvJG4BA&rlz=1C1GCEU_csCZ920CZ920
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Více při online hodině v pondělí 

VLASTIVĚDA Česká republika – opakování 

 

   Obyvatelstvo 

 

 

   Správní členění 

    

Povrch, vodstvo 

Učebnice Vlastivěda 5 – Česká 

republika jako součást Evropy 

(nový díl) str. 4 – přečti si a 

písemně do sešitu odpověz na 

otázky v béžových obdélnících u 

obrázku české státní vlajky na  

str. 4. 

Učebnice str. 5 – přečti si a 

písemně do sešitu odpověz na 

otázky v béžovém obdélníku u 

obrázku kompasu. 

https://slideplayer.cz/slide/111253

18/  

Více při online hodině v úterý. 

 

 

Třídní učitel: Taťána Štěchová 

 

https://slideplayer.cz/slide/11125318/
https://slideplayer.cz/slide/11125318/

