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ČJ 

     Číst knihu dle vlastního výběru – každý den několik stránek (vždy 1 

stránka – hlasité čtení) 

-          opakování pravopisu – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných 

jmen a koncovky přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích 

- https://www.onlinecviceni.cz/  - ČJ - od 3. třídy (vyjmenovaná slova), 4. 

třída (skloňování podstatných jmen), 5. třída (přídavná jména) + 

opakování cvičení z PS 

-     opakovat si látku ze školního sešitu 

-     Do sešitu školního – určete pád, číslo, rod a vzor – (na) stole, 

(s) knihami, (bez) aut 

-        Do domácího sešitu:                          

- přepsat ze strany 83 cvičení 8 – a barevně vyznačit druhy příd. jm.  – 

tvrdá – modře, měkká – zeleně, přivlastňovací – červeně  

- strana 76 cvičení 9 – přepsat po slovo doupě + první dvě věty – 

očíslovat slovní druhy - úkoly a) až d) k danému cvičení si udělejte 

ústně, úkol za i) – přísloví – napište do sešitu DÚ pod cvičení 76/9 (kdo 

nemá sešit DÚ – na papír, pak vlepíme), dobrovolný úkol – ilustrace 

k cvičení (obrázek, který se hodí k textu) 

  

 V případě dotazů a nejasností mě prosím kontaktujte – 

e.vesella@seznam.cz 

M 

Ma - učebnice str.6      - prostudovat  + PS str.5 - doplnit 

       - učebnice str. 8,9  - prostudovat + PS str.6,7,8 - doplnit 

       - geometrie - nastudovat - učebnice - str.36 + do sešitu cv. 1,2 str. 

36 (výsledky: 1-3,450,150,2; 2- 15,12,24,12) 

AJ 

1. Zkontroluj si úkoly z minulého týdne v zaslané příloze, oprav je 

zřetelně a barevně v pracovním sešitě na straně 36, cvičení 2,3,4,5. (W 

p.36/2,3,4,5) 

2. Do normálního sešitu anglického jazyka přepiš z učebnice na straně 

45 cv.5b) a na straně 47 cv.3b) a doplň. Máš-li některé již v sešitě 

napsané, znovu neopisuj. Doplň věty přítomným časem prostým, 

tzn.(do, does nebo don’t, doesn’t) za pomocí tabulek v sešitě. 

Zkontroluješ si sám, řešení pošlu v pondělí. 

3. V pracovním sešitě vypracuj na straně 38 cvičení 1,2,3. (W 

p.38/1,2,3). Opět zkontroluješ v pondělí. 

4. Seznam se se slovíčky 5(A,B), musí být z minulého týdne přepsaná 

ve slovníčku. 

https://www.onlinecviceni.cz/


5. Přepiš do sešitu tabulky 5.2. a 5.3. z pracovního sešitu na straně 71. 

Návod v příloze. 

ČAJS - 
VL 

Učebnice VLASTIVĚDA – PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ – str. 3. Přečíst a 

doplnit do pracovního listu č. 22 (v příloze). Pro úkol v dolní části listu 

využijte atlas, globus nebo internetu.  

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 

školy.  

INF 

Informatika 

Opakování probraného učiva ve školním sešitě. 

Program Malování: procvičování práce v programu – libovolné téma 

Prohlídka webové stránky: www.worldometers.info/cz 

Internet – vyhledávání 

Zadávejte svému dítěti otázky, na které vám bude hledat odpovědi na 

internetu. 

Např.:  

Kdy se narodil Jaromír Jágr? 

Kolik obyvatel má naše obec? 

Atd. Otázky zadávejte dle vašeho zájmu, popřípadě zájmů dítěte. 

Doporučuji jednu až dvě otázky denně.  

ČAJS - 
PŘ 

Učebnice str. 40 dole 3 otázky – odpovědi napsat do pracovního listu 11 

– odstavec Svalová soustava otázky – opakování str. 40.  

Pracovní sešit – str. 22 – celá – zopakovat svalovou soustavu 

Učebnice str. 41 – 42 – Oběhová soustava – přečíst a doplnit do 

pracovního listu 11 – Oběhová soustava (zatím bez opakování str.42) 

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 

školy.  

  

  

  

 

http://www.worldometers.info/cz

