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Předmět 

Cíl 
  UČIVO HOTOVO 

Co budu mít uděláno 
 

ČESKÝ JAZYK 
T2 

Udělám si přehled, jak na tom 
jsem v pravopisu, tvarosloví, 

skladbě a slovotvorbě 
 

Vyplním jednoduché tiskopisy 

Mluvnice: Vyrobím společně se spolužáky plakáty přehledů, co už         
umíme  v jednotlivých jazykových disciplínách.  
 
Literatura: Téma - poslání  
 
 
 
Sloh: Poštovní poukázka, podací lístek 

Vyrobil/a jsem společnými silami plakát toho, co už 
umíme z češtiny a uděla/a jsem si přehled, co už 
umím a co nás čeká. 
Učím se pracovat s textem, diskutovat na dané 
téma a argumentovat.  
Umím vyplnit poštovní poukázku a podací lístek. 

MATEMATIKA 
T2 

Seznámím se s osovou 
souměrností, poznám osově 

souměrné předměty 

 
● Pracovní sešit 2 str. 30 - 32 
● Venkovní výuka 

● Poznám osově souměrný útvar 
● Dokreslím tvar podle osy souměrnosti 
● Najdu v útvaru osu souměrnosti 

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

(Florián) 
. 

V rámci opatření proti šíření covidu jsou skupiny do odvolání          
sloučeny v rámci jedné třídy, učí pouze M. Laušmanová 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

(Laušmanová) 
Naučím se vyprávět o své rodině , 

zopakuju si sloveso have 

Bloggers 1, str. 40- 45 Dovedu vyprávět o své rodině a příbuzných  



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

(Kolbaba) 

V rámci opatření proti šíření covidu jsou skupiny do odvolání          
sloučeny v rámci jedné třídy, učí pouze M. Laušmanová 

 

PŘÍRODOPIS 
T2 

Seznámím se se stavbou Země a 
vznikem života na Zemi. 

Stavba Země 
Vznik života na Zemi 

Vlastními slovy popíšu jednotlivé vrstvy Země. 
Vysvětlím, jak se na Zemi objevila voda. 
Vysvětlím, jak vznikl život na Zemi. 
 

DĚJEPIS 
T2 

Odpovědět si na předložené 
otázky a vymyslet co nejvíce 

možností.  

“Co si představím, když se řekne dějepis?” “Co všechno se můžu           
dozvědět při zkoumání dějin?” Druhy historických pramenů. 

Umím si odpovědět na zadané otázky a vymyslím 
příklady. Vím, co je to historický pramen a umím to 
popsat. 

ZEMĚPIS 
T2 

Planeta Země 

 
 
Země jako vesmírné těleso 

● Popíši, jaké je postavení Země ve vesmíru 
● Vysvětlím pojmy: galaxie, hvězda, planeta, 

měsíc, slunce, slunečí soustava 
 

FYZIKA 
T2 

Úvod do předmětu - řekneme si o čem fyzika pojednává a co nás tento              
rok bude v předmětu čekat + organizace výuky. 
Těleso a látka 

Připravený nový sešit do fyziky a učebnici. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T2 

Seznámení se s tématy 

Úvod do předmětu, základní informace o tom, jak budeme v tomto           
předmětu fungovat, požadavky. 

Znám témata, kterými se budeme zabývat v tomto 
školním roce a vím, co je předmětem občanské 
výchovy. 

INFORMATIKA 
T1 

Úvodní hodina 

Odhalení témat na nový školní rok - luštění šifer 
Plán na nový školní rok 

 



 

JINÁ SDĚLENÍ 
T2 

Milí žáci, 
 
prosím, abyste vždy měli u sebe alespoň dvě roušky, které nosíte           
především ve společných prostorách školy. Bez roušky nebudete        
vpuštěni do školy.  
 
V úterý první hodinu (Z) proběhne výukový program. Jedná se o           
program v zážitkovém stanu, kde se dozvíme fakta a zajímavé          
informace o naší planetě. Cena je 60,- Kč (hrazeno z třídního fondu). 
 
Milí rodiče,  
 
pokud je dítě nemocné (opravdu stačí i rýma), nechte jej prosím doma,            
stejně bychom byli kvůli opatřením nuceni dítě poslat domů. 
 
Hromadné třídní schůzky, které bývají pravidelně na začátku každého         
školního roku, kvůli opatřením nebudou. Dostanete hromadný mail s         
podrobnými informacemi ohledně letošního školního roku. 

 
Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu       
http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9. do neděle 20.9. Některé        
kroužky mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli           
obsazenosti už nebude možné se přihlásit. O termínu zahájení kroužků          
Vás budeme dle aktuální situace informovat. Kroužky budou spuštěny         
dle vývoje situace. 
 

Děkujeme Všem za spolupráci a přejeme úspěšný týden!:-) 
 

Lucka a Katka 
 

 

 

http://krouzky.bezkysliku.cz/

