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

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

  Procvičování vyjmenovaných slov  

  Stavba věty – věta jednoduchá 

  Určování mluvnických kategorií – 

  slovesa, podstatná jména 

  Upevňování tvarů psacího písma 

  Určování slovních druhů 

  Zájmena - opakování 

   

   

   

 

 

  PS zelený str. 38 

  Učebnice str. 132-133 

  Google formulář 

  PS modrý  

  Písanka 2 

   

    

  ČESKÝ JAZYK 

  ČTENÍ 

Zdokonalování techniky čtení 

Porozumění čtenému textu 

Mimočítanková četba – prezentace 

přečtených knih 

 

 

  Čítanka str. 122-125 

   

  Čtenářský deník 

   

  

ČESKÝ JAZYK 

SLOH 

  Pampelišky – sestavení osnovy 

  článku - vyprávění      

Učebnice str. 112 

PRVOUKA   Projektová hodina – živočichové –   

  prezentace  

  Živočichové - společné znaky,  

  stavba těla - plazi, ptáci –  

  opakování 

  Savci 

 

   

 

   

 

  Učebnice uč. str. 59      

  PS str. 52-53 

MATEMATIKA   Násobení trojciferného čísla 

  jednociferným činitelem. 

  Procvičování dělení se zbytkem 

  a řešení jednoduchých slovních 

  úloh. 

  Kružnice, kruh – rýsování 

  Přenášení úseček 

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

  Učebnice str.133-134 

   

  Minutovky 2 str. 23, 24 

  Učebnice str. 117-120 

   

 

  Učebnice str. 116 

  Učebnice str. 89   

  PS velký 2 str. 43-44 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

H.ŽEJDLÍKOVA

/V.SOULKOVÁ 

 

Unit 5 – At the park 

 

Slovní zásoba – opakování 

 

Gramatika 

- oznamovací věta I have got …, 

I haven´t got … . 

- otázka a krátká odpověď 

Have you got…..? 

Yes, I have. No, I haven´t. 

- kladné a záporné věty: It is …, 

It isn´t …, I can … , I can´t…, 

I like …, I don´t like … 

- otázky a krátké odpovědi 

 

Porozumění čtenému textu 

 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

 

   

  Informace, domácí úkoly, 

  materiály, odkazy na procvičování 

  a pracovní listy jsou pro žáky, kteří 

  se neúčastní prezenční výuky, 

  vloženy v Google Classroom. 

 

Upřesňující informace: 

V Týdenním plánu jsou zadaná témata učiva na celý týden. Konkrétní úkoly a v hodinách 

vypracovaná cvičení budou pro nepřítomné žáky upřesňována v Učebně každý den po 

ukončení prezenční výuky. 

 

 

         Gabriela Nespalová 

         třídní učitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 


