
2. 11.  

Projděte si prosím vrácené sešity a podívejte se na chyby, které jste udělali. Zkuste se zamyslet, proč 

jste je udělali, proč to má být jinak a zapamatovat si správné řešení. První online hodina bude dnes 

od 17,00 hod a ráda bych se věnovala právě probrání chyb a vysvětlení řešení. Mějte připravené 

sešity a otázky k cvičením, kterým nerozumíte. 

V dalších dnech budou online hodiny od 10 do 12 hod dle rozvrhu a odpoledne od 17 hod pro ty, kteří 

se nezvládnou připojit ráno. 

 

 

3. 11. 

Český jazyk - včera byly takzvané "Dušičky", přečtěte si přiložený článek Dušičky. Kdo doma dodržuje 

jakoukoli tradici, prosím namalujte mi o ní obrázek do slohového sešitu nebo mi můžete něco vyfotit 

a poslat do Google Classroom nebo na mail. 

Přírodověda - úkoly pošlu později 

Matematika - v listu Matematika vyplňte cvičení 1 a 2. V pracovním sešitu pokračujte na straně 12 

cvičení 6 a 7. Ve cv. 6 dejte pozor, ať odčítáte správná čísla (2 060 , 506) 

Český jazyk - připomeň si vyjmenovaná slova po B v prezentaci Vyjmenovana-slova-po-B.                         
V pracovním sešitě na str. 19 splň cv. 1 (vybarvi dvěma barvami) a cv. 2 (slova uprav tak, aby se hodila 
do vět) a  z pracovního listu Český jazyk vyplň cvičení 1 a 2. 

 

4. 11. 

Vlastivěda - přečtěte si v učebnici kapitolu Mapy a plány na straně 15.  Nalepte si do sešitu list Česká 

republika - Demokratický stát z minulého týdne. Podívej se na prezentaci Nad mapou České 

republiky. Vypracujte list Mapy a plány a také si ho nalepte do sešitu. 

Anglický jazyk - Úkolem tohoto týdne bude zopakovat si slovíčka druhé lekce, abychom mohli příští 

týden začít lekci třetí. 

Nejprve si ale najděte na internetu nějaké informace o svátku jménem Halloween, který slaví celý 
anglicky mluvící svět. 
Na něj navazuje i písnička, kterou mát v učebnici na straně 10. Posílám vám ji v souboru jménem 
Ghost in the house. Poslechněte si ji a zkuste si ji i zazpívat. Několikrát si ji zopakujte. Ale pozor: je 
hóóódně strašidelná! ;-) 
 
Pak se podívejte do učebnice na stranu 11. V bytě se poschovávali barevní brouci. Poslechněte a 
zazpívejte si písničku Bugs everywhere. Zazpívejte si ji několikrát opakovaně. 
 



Matematika - v listu Matematika vyplňte cvičení 3 a 4. Komu dělá problém písemné sčítání a 

odčítání, pusťte si video s vysvětlením: 

sčítání: https://www.youtube.com/watch?v=QUkZFrPWV9I&t=39s 

odčítání: https://www.youtube.com/watch?v=cxRa4WgvDcM 

V pracovním sešitu pokračujte na straně 13 cvičení 8, 9 a 10. 

Český jazyk - v pracovním listu Český jazyk vyplň cvičení 3 a 4 a v pracovním sešitě na str. 20 splň cv. 

3 a 4. 

 

5. 11. 

Český jazyk - přečtěte si v čítance na str. 24 článek Stvoření světa a člověka  (Michaela Váňová). 

Napište si do slohového sešitu název článku a autora, vypište, co všechno bůh stvořil a namalujte si k 

tomu obrázek. 

Přírodověda - úkoly pošlu později 

Matematika - v listu Matematika vyplňte cvičení 5 a 6. Komu dělá problém dělení se zbytkem, pusťte 

si video s vysvětlením: 

https://www.youtube.com/watch?v=gHk1_dK-

2rs&list=PLlQgBpv1udkLTybZrYWXyKFn_F_eIsbVm&index=2 

V pracovním sešitu pokračujte na straně 13 cvičení 11,12 a 13. 

Český jazyk -- připomeň si vyjmenovaná slova po L v prezentaci Vyjmenovana-slova-po-L.                         
V pracovním sešitě na str. 20 splň cv. 5 a 6.  V pracovním listu Český jazyk vyplň cvičení 5 a 6. 

 

6. 11. 

Anglický jazyk - Pak si do slovníčku (našeho linkovaného sešitu) napište: 

Anglické předložky 
in = v                  in the drawer = v šuplíku 
under = pod     under the table = pod stolem 
behind = za      behind the plant = za rostlinou 
on = na             on the sofa = na pohovce 
 
Pak si poslechněte scénku z komiksu, který jste si již před prázdninami přečetli v souboru The Dragon 
Crown 2. Znovu si poslechněte a vždy zkuste opakovat jednotlivé věty ze souboru Comics - repeat it. 
Zkuste to několikrát, dokud vám výslovnost nepůjde výborně. 
 
Nakonec ještě jedno procvičení dokonalé anglické výslovnosti v pracovním sešitě - cvičení 10 na 
straně 13. Pomůže vám zvukový soubor nazvaný 13-10. Zkuste si to opět několikrát, ale mělo by to 
být pro vás poměrně snadné. 



 

Český jazyk - přečti si článek v čítance na str. 29 Je Věstonická venuše krásná? Do slohového sešitu 

odpověz na otázky 2 - 4, které jsou za článkem 

Matematika - v listu Matematika vyplňte cvičení 7 a 8. Komu dělá problém zaokrouhlování, pusťte si 

video s vysvětlením: 

https://www.youtube.com/watch?v=3g0BeuCMUtc 

V pracovním sešitu pokračujte na straně 14 cvičení 14,15 a 16. 

Český jazyk - z pracovního listu Český jazyk vyplň cvičení 7 a 8, hotové listy si zastřihni (zmenši)            

a nalep do školního sešitu. V pracovním sešitě splň na str. 21 cv. 7 (piš od prostřed dokola) a na str. 

22 cv. 8. 

 

 


