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PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 30

Třídní skupina
Videohovor: pátek 11:15

Milí žáčci,

od úterý 6.4. začínají opět online hodiny dle rozvrhu. V pátek místo hodiny NS budeme mít hodinu OSV a
probereme Vaše dojmy a postřehy z offline velikonočního týdne.

Přehled On-line hodin:

PO: Velikonoční pondělí
ÚT: AJ (Lau, PF), IVT
ST: AJ (Lau, PF), M, SPP (vybraní žáci - p. uč. Žádníková)
ČT: M, NS, SPP (vybraní žáci - p. uč. Žádníková)
PÁ:ČJ, OSV

ČESKÝ JAZYK
T30

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: pátek
8:25-9:20 celá třída

Konzultace: pište kdykoli

Druhy přídavných jmen
Četba - práce s textem

Vyhledám přídavné jméno v textu.
Vytvořím přídavné jméno z podstatného jména.
Rozliším přídavné jméno tvrdé, měkké a přivlastňovací.



MATEMATIKA
T30

Ověřování znalostí: ano
videohovor:
pondělí: ne

středa: 10:25
čtvrtek: 9:20

Desetinné číslo - úvod
Vybrané úlohy z PS 26, práce ve školním sešitu

Ověření znalostí - sčítání a odčítání zlomků se stejným
jmenovatelem ve středu na online hodině!

● rozumím pojmu desetinné číslo
● umím desetinné číslo zapsat a vyznačit na číselné ose

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T30
Videohovor:
úterý 10:25
středa 8:25

Bloggers 2C: Have you got blue eyes? - popis člověka
str. 46-47

+
Mám hotový úkol v učebně.
Byl/a jsem dvakrát na Meetu

Popíšu vzhled člověka.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T30
Ověřování znalostí: ne

Videohovor:
úterý 10:25
středa 8:25

Konzultace: dle potřeby přes
e-mail

Učebnice Bloggers, Unit 1B What is your name?

● Wh - questions (Otázky doplňovací, What, Where,
When, How)

● Identity card
● Introducing (představení se)

1. V Classroomu najdeš úkoly a pokyny co prostudovat a co
zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.
2. V úterý a ve středu bude povinná online hodina na google
meet.

1. Opakuji si slovíčka UNIT 1B a základní otázky..
2. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a

pracovním sešitě.
3. Splním úkol v Classroomu.
4. V úterý a ve středu se zúčastním online hodiny na

Google meet.

NÁŠ SVĚT
T30

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor:
čtvrtek 12:05

Vlastivěda - dějiny českých zemí
- opakování učiva ze 4. ročníku

● Stručně si zopakuji důležité mezníky českého
středověku



pátek: ne
IVT
T30

Ověřování znalostí:
Videohovor:

ÚT 11:15-12:00 - online hodina - Budeme prezentovat
vaše prezentace

VÝCHOVY
VV + PČ

T 30
VV + PČ: velmi se těším na Vaše fota z OFFline

Velikonoce, které můžete vkládat do učebny Třídní
skupina nebo posílat na mail:
pospisilova@zs-deblin.cz

Předmět SPP
(p. uč. J. Žádníková)

Videohovory předmět SPP (vybraní žáci)
1. skupina - STŘEDA 9:20 - 10:05
2. skupina - STŘEDA 11:15 - 12:00
3. skupina - ČTVRTEK 10:25-11:10

mailto:popsisilova@zs-deblin.cz

