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Angličtina 

Procvičujeme present simple. V pracovním sešitě na straně 33 vypracujte cvičení 2, stranu 35 

celou a na straně 36 cvičení 8 – zeptej se kamaráda (můžete si udělat online rozhovor ). 

Pošlete na můj mail do konce týdne.  

V ESL library budete mít procvičování navíc.  
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Český jazyk 

Opakování a upevnění probraného učiva – tvoření slov, vyjmenovaná slova, antonyma, 

synonyma, věta jednoduchá, souvětí, druhy slov. 

Celý týden se budeme věnovat podstatným jménům – co jsou podstatná jména, jak je ve 

větě poznáme, co u nich určujeme. Umět určit rod, číslo a pád podstatných jmen – nazpaměť 

umět pádové otázky. Tento týden si přidáme vzory podstatných jmen – zopakovat si 

všechny vzory a umět vzor je u pods. jména určit.  

Pracovní sešit – str. 22,23 – všechna cvičení ( pracuj podle zadání ). 

Více se pak budeme zabývat podstatnými jmény rodu mužského – učebnice str. 80 -82 – 

přehled vzorů. 

Učebnice – str. 84 cv. 5,6,7 – postupně si projít všechna cvičení a cv. 7 vypracovat do 

školního sešitu.  

 

Toto je pouze rámec učiva, s dětmi vždy proberu při on-line hodině a poté dostanou domácí 

úkol, který mi následně zašlou ke kontrole. Ať tedy, prosím, nic nevypracovávají dopředu.  

Děti si navíc musí každý den chvilku číst  Po přečtení knížky vždy vypracují další čtenářský 

list.  

Připomínám, že někteří žáci stále neodevzdali žádný čtenářský list ( termín byl do Vánoc! ) – 

je potřeba urychleně dodat. 
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Matematika 

Ahoj děti!!  Nezapomeňte poslat úkoly do pátku  29. 1. 2021 

Učebnice strana 48/ 22 – příklady na násobení a dělení, u dělení udělejte i zkoušku 

                           48/23 – je to slovní příklad, udělejte zápis, výpočet i odpověď 

   51/21 – příklady na zaokrouhlování, je to tabulka, tak si dejte pozor, aby se                              

vám vešla hezky do sešitu 
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Vlastivěda 

Česká kultura a společnost ve druhé polovině 19. století – vypracujte otázky k tématu 

v učebnici na straně 57. Pošlete na můj mail do konce týdne.  
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Přírodověda 

Podnebné pásy – udělej referát/prezentaci na tropický podnebný pás (jací živočichové se zde 

nachází, rostliny, atd…můžeš připojit i obrázky). Pošlete na můj mail do konce týdne.  


