
V pondělí 30.11. nastupujeme normálně do školy podle rozvrhu!!  

Nezapomeňte objednat si oběd!  

 

Učivo:  pondělí 23.11 až  pátek 27.11.  

(pokud nestihnete – dodělat si do 29.11.) 

/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  10.30 - 12.00  na vrátnici 

                           - od ÚTERÝ 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. 45 - 48  /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

Učebnice  str. 45/2    

ÚSTNĚ -   přečtou si a doplní = odůvodní cvičení /-IČKO…./ 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 45/3    

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

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 45/4    

ÚSTNĚ - přečtou si a doplní VE VĚTÁCH= odůvodní si  -y-  ve cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 45/6    

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

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 45/7    

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 liják (4 řádky) 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

 

str. 46/1 + e,f,g   

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

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 46/2    

ÚSTNĚ -   přečtou si a vysvětlí si přísloví = odůvodní -y- ve cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 46/3    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní správné slovo ze závorky 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 



str. 47/1    

ÚSTNĚ -  přečtou si příběh 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 47/2    

ÚSTNĚ -  přečtou si a ve cvičení hledají slovní druhy 1-5 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 47/3    

ÚSTNĚ - přečtou si a vymyslí si slova ke slovním druhům 6-10 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 47/4    

ÚSTNĚ -  přečtou si a růžový rámeček přepíší do ČJ1 !!! (mohou si důležitá slova barevně podtrhávat) 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

 

str. 48/5a    

a/  NAPÍŠÍ tato slova (příd. + podstat. jméno)  do Domácí výuka ČJ+MA  

b/+c/ pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

+ ZOPAKOVAT SI PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN VE SLOVECH – růžový rámeček VLASTNÍ JMÉNA 

str. 48/6    

ÚSTNĚ - přečtou si a doplní = odůvodní cvičení podle horní růžové tabulky 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 48/7    

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 Vysoké Mýto (4 řádky) 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

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

Čítanka=     58-59 Já Baryk….. + po stranu 61 /Trh na Staroměstském náměstí/ 

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

 

Matematika: (jen tyto příklady ze strany  50=geometrie a 52 + jako PL str. 54a55)       

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

str.51 a 53 NEDĚLAT 

PROCVIČOVÁNÍ    Je  potřeba znát dobře násobilku.  

(zkoušku si zde udělej potom jen kalkulačkou)  

Je  potřeba znát dobře násobilku. 

Učebnice  str. 52/ 1 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA tyto  příklady (8) 

Učebnice  str. 52/ 3 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej  

Učebnice  str. 52/ 4 – vypočítej SI ZPAMĚTI 

Učebnice  str. 52/ 6 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA jen prvních 6 příkladů  

Učebnice  str. 52/ 8 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA jen prvních horních 5 příkladů v první řadě 

Učebnice  str. 52/ 9 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej 

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

 



GEOMETRIE str. 50  

 

 Příklady 50/1,3 si po přečtení podle zadání postupně narýsujte do MA-Geometrie  

(DOPORUČUJI – narýsujte podle obrázků v učebnici = obrázek  k přikladu 1 a 3 ) 

pročíst + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line 

 

50/4,5,6, si pročtěte a promyslete 

pročíst + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line 

 

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

ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si str. 29,30,31 /krtek + netopýr + vlaštovka + holub/ 

 a do sešitu si je napiš: 

 

Hmyzožravci  

Krtek obecný: 

2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ 

Netopýr ušatý: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

 

Ptáci 

Vlaštovka obecná: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

Holub: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

+ 3 si libovolně vyber a nakresli si je do sešitu 
 

a zařadit si je zároveň do tohoto PL_16.11.příroda (U lidských obydlí)* /vyzvedli jste si ho ve škole 

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

…………………………………………………………………………………… 

učebnice: Naše vlast 

jen pročíst si /str. 24-25-26/  

                            - Vznik, vývoj a současná podoba měst  

                           + Historické památky  

                           + Významná města 

 

 
 


