
Učivo na 4 dny:  pondělí 16.11 + 18.11 středa až  pátek 20.11. /17.11. je státní svátek/  

(pokud nestihnete – dodělat si do 22.11.) 

/Jedná se o hlavní předměty, učivo je zadáváno z ČJ -  AJ - MA – ČJS/ 

                                                                             (Anglický jazyk zadá p.u. K. Pekařová) 

____________________________________________________________________________ 

(Písemnou část si napíší NOVÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU Domácí výuka ČJ + MA  

+ *Pracovní listy PL -  si vyzvednou žáci ve škole                    

                           - V pondělí 10.00 - 12.00  na vrátnici 

                           - od STŘEDY do ČTVRTKA také na vrátnici vždy 9.00 - 12.00  

(Pokud jste mimo Brno, nebo nemůžete do školy – vložím je do  Soubory v MS Teams a můžete si je 

vytisknout) 

 

Český jazyk: str. 40, 42 - 44  /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

 

Učebnice  str. 40/6a    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 40/6b    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 42/1    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 42/2    

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

2. NAPÍŠÍ tato slova  do Domácí výuka ČJ+MA až po slovo povídka (4 řádky) 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 42/3    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 43/4   

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 43/5    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a odůvodní  -i/-y  ve cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 43/6   

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a odůvodní  -i/-y  ve cvičení 

2. NAPÍŠÍ tato slova  do Domácí výuka ČJ+MA  (A) do 3 skupin podle příbuznosti a (B) napíší nad ně slovní 

druh/1-2-5-6/ 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

 



Učebnice  str. 43/7a    

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

2. NAPÍŠÍ tato slova  do Domácí výuka ČJ+MA až po slovo nevyslyšel (4 řádky) 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 44/7b    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 44/8   (bude i jako pracovní list PL_čeština_16.11., proto stačí jen je vložit do sešitu!*) 

NAPÍŠÍ tato slova  do Domácí výuka ČJ+MA   podle zadání dát k modrým slovům vhodnou 1 předponu 

 vy-/vý- a napsat je do 3 sloupečků jako PODSTATNÉ JMÉNÉ - PŘÍDAVNÉ JMÉNO - SLOVESO 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čítanka=     58-59 Já Baryk….. + pořád strany 47, 48-51, 52, 53-54, 55, 56-57 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matematika: (jen tyto příklady ze strany = 48 a 49 a 47 geometrie)  

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

PÍSEMNÉ násobení     (zkoušku si zde udělej potom jen kalkulačkou) 

(POSTUP JE ÚLNĚ STEJNÝ JAKO U ČÍSEL DO 1000 ! – Je  potřeba znát dobře násobilku. 

Učebnice  str. 48/ 1 – přečti a popřemýšlej na vzorovém příkladu 

Učebnice  str. 48/ 2 –  NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA tyto  příklady (8)  

Učebnice  str. 48/ 3 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej  

Učebnice  str. 48/ 5 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej 

Učebnice  str. 48/ 6 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej 

Učebnice  str. 48/ 7 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej 

Učebnice  str. 48/ 8 – NAPIŠ tyto příklady (9) do Domácí výuka ČJ+MA = dej pozor na pořadí výpočtu!!                                                                                                   

Učebnice  str. 48/ 9 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA tyto  příklady (16) 

 

PÍSEMNÉ dělení 

(POSTUP JE ÚLNĚ STEJNÝ JAKO U ČÍSEL DO 1000 ! – Je  potřeba znát dobře násobilku. 

Učebnice  str. 49/ 11ab – přečti a popřemýšlej na vzorovém příkladu 

Učebnice  str. 49/ 11cd –  NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA tyto  příklady (2)  

Učebnice  str. 48/ 12 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA tyto  příklady (6) – odhad si udělej jen zpaměti 

Učebnice  str. 48/ 14 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej 

Učebnice  str. 48/ 15 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEOMETRIE str. 47 /k učivu si znovu PROHLÉDNĚTE VIDEA ! / 

OPAKOVÁNÍ - Rýsování kolmic procházejících daným bodem 

VIDEONÁVOD= 

https://youtu.be/BY9dMvWyVCU 

https://youtu.be/opnDuKfSPgQ 

https://youtu.be/M6TKQh9Z4iA 

https://youtu.be/BY9dMvWyVCU
https://youtu.be/opnDuKfSPgQ
https://youtu.be/M6TKQh9Z4iA


nově procvičování učiva: Rýsování rovnoběžek a kolmic  

Učebnice  str. 47 /jen 1 a 4 = narýsuj  si do MA-Geometrie  podle zadání 

https://www.cnclips.net/video/7CYVS8a9jLM/ma-stred-usecky.html 

nebo 

https://www.cnclips.net/video/0Dgofjs0YTA/mg-porovnavani-usecek-stred-usecky-3tr.html 

postup pomocí proužku papíru najdete v čase videa  5:30 až 7:00 ! 

 

 Příklady 47/1,2,3,4, si po přečtení podle zadání postupně narýsujte do MA-Geometrie  

(DOPORUČUJI - nakreslete si na volný papír pro pochopení u každého příkladu postup = obrázek) 

 

       1.                                        C                                           2. Je nákres v učebnici ! 
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(vypíšete vzájemné kolmosti a rovnoběžnosti přímek p,r,t) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.cnclips.net/video/7CYVS8a9jLM/ma-stred-usecky.html
https://www.cnclips.net/video/0Dgofjs0YTA/mg-porovnavani-usecek-stred-usecky-3tr.html


ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si str. 25+28 o rostlinách /lípa + bez + pampeliška + hluchavka + sedmikráska + tulipán + narcis / 

a zařadit si je do tohoto PL_16.11.příroda (U lidských obydlí)* /vyzvednete si jej ve škole nebo si jej 

vytisknete z EDOOKIT, MS Taems = Soubory, Na www.stránce třídy za pomoci rodičů/ 

 

učebnice: Naše vlast 

jen pročíst si  řeky-jezera-přehradní nádrže str. 21-22 

 

 

 
 


