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PŘEDMĚT UČIVO HOTOV

O 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T13 

 
 

Milí žáci, 
 
v pondělí se konečně setkáme ve škole. Výuka bude celý týden probíhat podle rozvrhu. Budou již také probíhat intervence a 
předměty SPP. Na obědy budeme zase chodit po třídách podle rozpisu. Prosím, mějte s sebou roušku, musíme je mít nasazené 
během výuky (bude vhodné mít i jednu náhradní). Vezměte si také teplejší oblečení  - budeme častěji větrat.  
 
Moc se na vás těšíme! :-) P. Pospíšilová, K. Kaziková, M.Lehocká 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T13 
Ověřování znalostí: 

ne 
Videohovor: ne  
Konzultace: ne 

Slova odvozená - opakování  
Zdvojené souhlásky  
Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-  
 
Podle materiálu v google učebně si zkontroluj vypracovaná 
cvičení v pracovním sešitě str. 16/2,3,4.  
 

Utvořím pomocí předpony či přípony slovo odvozené. 
Vím, kde se píše zdvojené -nn-. 
Dovedu správně napsat předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 
 
Zkontroloval/la jsem si úkoly v pracovním sešitě.  

MATEMATIKA  
T13 

Ověřování znalostí:ne 
 
 

Konstrukce čtverce a obdélníku - rýsovací 
pomůcky s sebou (trojúhelník s ryskou, druhé 
pravítko, kružítko, tužka, guma) 
PS 21, 22 
 

● správně sestrojím trojúhelník, kružnici, čtverec a 
obdélník podle zadání 

● seznámil/a jsem se s matematickou symbolikou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T13 
 
 

Lesson 8: Weather, clothes, přítomný průběhový čas  
učebnice str. 59-61 

 

popíšu, jaké je počasí 
popíšu, co má kdo oblečeno 
sdělím, co kdo právě dělá 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián)  

T13 
 
 

What happened? Happy street 2 Unit 9 History  
● Minulý čas prostý (Past simple) 
● Slovní zásoba Unit 9 

 

● Rozumím tvoření minulého času prostého 
● Umím slovíčka Unit 9 

 
  

NÁŠ SVĚT  
T13 

 
Ověřování znalostí: 

ne 
 

Lidské tělo - Kostra 
 
Mějte prosím s sebou na pondělí svůj 
projekt o zvířeti/rostlině. Budeme s tím 
ještě pracovat. 
 
 
 
 
 

● popíšu hlavní části kostry člověka 
● vyjmenuji hlavní funkce kostry 
● popíšu první pomoc při zlomenině končetiny 

INFORMATIKA 
T13 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 
Konzultace: 

 

  
Malování - grafický editor a práce v něm 

 


