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PŘEDMĚT UČIVO HOTOV

O 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T14 

 
 

Milí žáci, 
 

1) V pondělí se hned od první hodiny vydáme po naučné stezce po Deblíně. Vhodně se oblečte podle aktuálního počasí. Na 
třetí hodinu už bychom měli být zpět ve škole. 

2) Ve středu (v rámci VV) a ve čtvrtek  (ČJ a NS) budeme mít centra aktivit na téma: lidské tělo.  
3) Prosím, doneste si do pátku malý sešit do čtenářské dílny. 

 
Krásný víkend přejí P. Pospíšilová, M. Lehocká, K. Kaziková 
 
 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T14 
Ověřování znalostí: 

8.12. 

Slova odvozená - opakování  
Zdvojené souhlásky  
Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-  
 
Písemná práce: Odvozování, zdvojené souhlásky 

Utvořím pomocí předpony či přípony slovo odvozené. 
Vím, kde se píší zdvojené souhlásky. 
 
 

MATEMATIKA  
T14 

Ověřování znalostí:ne 
 
 

Konstrukční úlohy, obvod - 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 
● popíšu, co je obvod 
● správně vypočítám obvod 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T14 
 
 

Učebnice Bloggers, lekce 0 
seznamování  
hláskování (spelling) 

 

požiju seznamovací fráze 
sdělím o sobě základní informace 
hláskuju slova 
 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián)  

T14 
 
 

Bloggers 1 Unit 0 Hello! How are you?  
● Pozdravy (Greetings) 
● How are you? 

 

● Umím se přivítat a rozloučit 
● Umím se zeptat a odpovědět Jak se máš? 

 
  

NÁŠ SVĚT  
T14 

 
Ověřování znalostí: 

ne 
 

Lidské tělo - svalová a dýchací soustava, 
důležité orgány 
 
 
(centra aktivit ST a ČT) 
 
 
 
 

● správně přiřadím pojmy k obrázkům jednotlivých orgánů 
● stručně vysvětlím funkci svalů 
● popíši dýchací soustavu a znázorním proces dýchání 

INFORMATIKA 
T14 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 
Konzultace: 

 

  
Malování - grafický editor a práce v něm - malba 

určitého obrázku 

 

VV + PČ 
T14 

PČ - vánoční motivy z modelovací hmoty a papírové 
vánoční krabičky. Pokud máte doma malý váleček 
nebo něco na válení hmoty, prosím, přineste si. 
Nemáme jich mnoho. 

 


