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PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 35

Milí žáčci,

tento týden bude výuka probíhat formou úkolů v učebnách. Online hodiny se týkají pouze hodin angličtiny. Pokud
budete potřebovat úkoly vysvětlit, pomoci s jejich vypracováním nebo se jen na něco zeptat, pište vyučujícímu
daného předmětu a domluvte si konzultaci.

ČESKÝ JAZYK
T35

Konzultace po
domluvě

Druhy přídavných jmen
Četba
Vypravování.

Úkoly jsou v učebně.
Pokud potřebuješ pomoc s úkoly, vysvětlit zadání nebo máš
nějakou otázku, napiš a domluvíme se na konzultaci přes
MEET.

Vyhledám přídavné jméno v textu.
Vytvořím přídavné jméno z podstatného jména.
Vyskloňuji přídavné jméno.
Rozliším přídavné jméno tvrdé, měkké a přivlastňovací a
přiřadím ho ke vzoru.
Seřadím části vypravování, jak jdou za sebou.
Napíši vypravování podle obrázků.

MATEMATIKA
T35

Počítání se závorkami, převody jednotek délky
Máte zadané 2 úkoly na UmimeTo
V PS vypracujte na str. 35 cv. 9a) -zkontrolujeme si ve
škole

● vyřeším úlohy na UmimeTo
● vypracuji cvičení v PS
● Vím, která početní operace má přednost, správně počítám

se závorkami
● správně převádím jednotky délky



ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T35
ověřování znalostí: ne

Videohovor:
úterý 10:25

Bloggers: lekce 3-popis dne
str. 58+59

+

Popíšu svůj den.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T35
Ověřování znalostí:

ne
Videohovor:
středa 8:25

Učebnice Bloggers 1, Unit 2A We are family

● Family members
● Sloveso míti - to have
● Slovíčka UNIT 2A

1. V Classroomu najdeš úkoly a pokyny co prostudovat a co
zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.

Ve středu bude povinná online hodina na google meet.

1. Pojmenuji členy rodiny
2. Umím říci co mám.
3. Umím slovíčka UNIT 2A.

NÁŠ SVĚT
T35

Konzultace po domluvě

České země po husitských válkách
v učebně máte dva díly z Dějin udatného českého národa +
otázky k nim.

● podívám se na oba díly Dějin udatného národa
● odpovím na otázky v dokumentu
● stručně popíši dobu pohusitskou



IVT
T35

Ověřování znalostí:
Videohovor: ÚT:

11:15-12:00

Dokončete úkoly, které nemáte splněny
(říkali jsme si je minulou hodinu)

Výchovy
T35

VV - Komu se bude chtít kreslit, může využít tento
úkol:
Zvolte si jakýkoliv jednoduchý tvar a na papír jej nakreslete
6x (klidně 6x obkreslete něco, co máte po ruce). 6x jinak tvar
kresebně dotvořte.

Můžete poslat foto na mail nebo přinést kresbičky do školy.

SPP úkoly na jamboardu - p. uč. Žádníková pošle odkaz mailem


