
Nezapomeňte si vyzvednout své sešity na vrátnici ve škole – v ÚT , nebo ve ST!  

 

Učivo 1 :  pondělí 4.1. až  pátek 8.1.  

(pokud nestihnete – dodělat si do 10.1.) 

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

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

____________________________________________________________________________ 

(Písemnou část si napíší velkého ČERVENÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU  

                          Domácí výuka ČJ + MA – jako na podzim) 

+ SEŠITY a Pracovní listy - čj, ma PL1 leden -  si vyzvednou žáci ve škole   

 v ÚTERÝ (a ST) na vrátnici školy nejlépe vždy 9.00 - 14.00  

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

vytisknout ) = Vypracovat a schovat !! 

                   

Český jazyk: str. 60 - 63  /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

Učebnice  str. 60/1    

ÚSTNĚ -   přečtou si a vyhledáme MINULÝ ČAS  

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 60/2    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si ve všech osobách min. času  

2. NAPÍŠÍ červená slova ve sloupečku  do seš. ČJ1 nebo do Domácí výuka ČJ+MA a  dopíší  za ně osoby  

+ opíší ten fialový tex !! 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 60/3    

ÚSTNĚ - pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 61/4    

ÚSTNĚ -  je to opakování = pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 61/6   

1. ÚSTNĚ -  vyhledáme slovesa ve větách 

2. NAPÍŠÍ tato slovesa (celý tvar)  do Domácí výuka ČJ+MA a určí u nich osobu - číslo – čas 

např.       vrátili jste se  = (VY) 2.os. ,  množ. čísl. , min. čas 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 62/7  

ÚSTNĚ – podle vzoru převedeme z 3. Osoby  nově do 2. Osoby TY SES - TY SIS !!!!!! 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 62/1    

ÚSTNĚ -   pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 62/2 a+b+c   

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní správné písmeno 

2. NAPÍŠÍ jen část a) /celé 4 řádky/ do Domácí výuka ČJ+MA 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 



str. 63/3    

ÚSTNĚ -  vyhledáme vhodné sloveso a řekneme v 1. Osobě (JÁ BUDU) 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 63/4    

ÚSTNĚ - (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní správné písmeno 

 pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 63/5   

ÚSTNĚ - (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní správné písmeno 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

str. 63/7    

ÚSTNĚ -  přečtou si a vytvoří slovo s předponou VY , VÝ– /DEJ = VÝDEJ/ 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

 

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

Čítanka=     72-76 (+ dlouhodobý úkol – vyber si  JEN jednu z básniček MĚSÍCE  

                                                                        nebo SNĚHULÁCI VE LHÁŘÍCH a uč se ji nazpaměť) 

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

 

Pracovní list – MA_PL_leden 

Matematika: (jen tyto příklady ze strany  16-17)       

+ budeme vysvětlovat a částečně dělat na Teamsech on-line 

 

PROCVIČOVÁNÍ    Je  potřeba znát dobře násobilku a vždy správně zapsat čísla pod sebe !!.  

(zkoušku si zde udělej potom jen kalkulačkou)  

 

Učebnice  str. 16/ 2 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA tyto  příklady (5) /je odčítání/ 

Učebnice  str. 16/ 3 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu , vypočítej  

Učebnice  str. 16/ 6 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA tyto  příklady (5) /je odčítání/ 

Učebnice  str. 16/7 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA  vypočítej jen první sloupeček (2 příklady) 

Učebnice  str. 17/ 8,9,10,11, – ústně si vypočítej + budeme částečně dělat i na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 17/ 13 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA  vypočítej a POTOM kalkulačkou si zkontroluj 

Učebnice  str. 17/17 – NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA  vypočítej jen první sloupeček (2 příklady) 

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

ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si str. 35-36-37   + pak do sešitu ČJS 

OBILOVINY 

ŽITO SETÉ  JEČMEN OBECNÝ  OVES SETÝ  PŠENICE OBECNÁ 

+  nakresli si je do sešitu podle knížky 
( + NAPIŠ  SI 10 VĚCÍ , CO SE DÁ KOUPIT A JE Z OBILOVIN NEBO MOUKY…)  

např.: tyčinky mussli, ovesná kaše, kroupy, krupice, chléb, vánočka,………… atd.  


