
Nezapomeňte si vyzvednout své PL5-A(B)_únor_Čj,Ma na vrátnici ve škole v PO , nebo v ÚT! 

 + PŘEHLEDOVOU TABULKU - VZORY PODSTATNÝCH JMEN (je v obálce) 
Učivo 5 :  pondělí 1.2. až  pátek 5.2.  

(pokud nestihnete – dodělat si do 7.2.) 

/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)  

+ Pracovní listy - čj, ma PL5-A(B)_únor -  si vyzvednou žáci ve škole   

 na vrátnici školy nejlépe vždy PO  po 11.00. V ÚT 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 !! 

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

Při práci se cvičeními používejte PŘEHLEDOVOU TABULKU - VZORY PODSTATNÝCH JMEN  

/obě strany – je to základní shrnuté učivo Čj, které nyní pořád procvičujeme/  

 

A/ Pracovní listy ČJ PL5-A_únor =  rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Český jazyk: str. 74,76, 77 a 78 /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

(v prodloužených pokračujících dobrovolných hodinách budeme zpětně stále procvičovat) 

Učebnice  str. 74/7 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplní do vět červená slova z nabídky dole. (+pokusí se i určit u nich pády) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 74/8   

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

2. NAPÍŠÍ celé cvičení do Domácí výuka ČJ+MA a napíší za ně, jaký je to: ROD – ČÍSLO – PÁD – VZOR 

 + budeme dělat na Teamsech on-line.  

Učebnice  str. 74/9 a,b,c   

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a všimnou si barevných = a/přípon + b/koncovek u pádů + c/koncovek sloves 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 74/10 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol (určujeme u sloves: OSOBA, ČÍSLO, ČAS) 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line.     + je to jako jedna z úloh v PL5_únor ! 

Učebnice  str. 76/1 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a určíme rody modrých slov + /vzor STAVENÍ = –í / 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 76/2  

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a SKLOŇUJEME 4 SLOVA vzor STAVENÍ = –í /+ poučka STAVENÍ na straně 77 ! 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 77/3   

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání slov a vymýšlí věty na  JEDNO  X  VÍCE 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 



Učebnice  str. 77/4  

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují vynechaná písmena ií/yý 

(někde pomohou vyjmenovaná slova a jinde v koncovkách TABULKA VZORŮ!) 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

a je to jako jedna z úloh v PL5_únor   

Učebnice  str. 77/5  

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují vynechaná písmena ií/yý 

(někde pomohou vyjmenovaná slova a jinde v koncovkách TABULKA VZORŮ!) 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

a je to jako jedna z úloh v PL5_únor   

Učebnice  str. 78/1 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují vynechaná písmena ií/yý 

(někde pomohou vyjmenovaná slova a jinde v koncovkách TABULKA VZORŮ!) 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 78/2 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol + vyhledají PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO. 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

a je to jako jedna z úloh v PL5_únor   

Učebnice  str. 78/3 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují ODPOVĚDI K OTÁZKÁM 

+ budeme dělat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 78/4 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA: DVOJICE SLOV, KTERÉ PATŘÍ K SOBĚ  (Rychlé občerstvení, …..) 

 + budeme dělat i na Teamsech on-line.  

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

Čítanka:     92 - 94 = Mamuti (E. Štorch)  

(+ dlouhodobý úkol – vyber si  jednu z básniček MĚSÍCE, nebo SNĚHULÁCI VE LHÁŘÍCH a uč se ji 

nazpaměť) 

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

A/Pracovní listy – MA_PL5-A+B_únor rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Matematika: (jen tyto příklady ze strany  28-31)       

+ budeme vysvětlovat a částečně dělat na Teamsech on-line 

PROCVIČOVÁNÍ  - POZOR vždy správně zapsat čísla  (+ zkoušku si zde udělej potom jen kalkulačkou)  

 

ZAČÍNÁME ROVNICE = TĚŽKÉ - POMOHOU i PL_5-A+B 

Učebnice  str. 28/20 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání a podívat se na tabulku  

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line (+ budu malovat s žáky  v PC= 5+16, 10+11, 15+6, 20+1) 

Učebnice  str. 28/22 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a vypočítají v PL5_únor 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line         +  je to jako jedna z úloh v PL5_únor   



Učebnice  str. 28/23 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

2. NAPÍŠÍ celé cvičení do Domácí výuka ČJ+MA (pozorně opsat bez chyb !) 

 + budeme dělat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 28/24 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání a doplnit si do  tabulky 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 29/25 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a vypočítají v PL5_únor 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

a je to jako jedna z úloh v PL5_únor   

Učebnice  str. 28/26 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání  (těžké na úvahu = pozor na:  za směnu /je 8 hodin/ a za 1 hodinu !!!!) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 28/27 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a pracují s diagramen – hledají hodnoty 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 30/1,2,3,4 

ROVNICE = NOVÉ UČIVO /LZE SI MALOVAT I JAKO  STŘÍŠKY/ 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání  (těžké na úvahu) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line 

46      14         46+14=60   + LZE TAKÉ VYTVOŘIT PŘÍKLADY:   14+46=60    60-14=46  60-46=14 

 

     60 

X        17       X+17=52             ( 17+X=52    52-17=X  52-X=17 ) 

                      X=52-17 

    52             X=35      

 

Učebnice  str. 30/5 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol POZORNĚ 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA všechny 4 příklady: První příklad 150 + x=270 je vzor !  

                                                                                                    POZOR - V posledním Z je celek ! 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 31/6 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání  (těžké na úvahu = pozor jako rovnice !!!!) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 31/7 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a vypočítají v PL5_únor 

+ vysvětlíme a budeme dělat na Teamsech on-line. 

a je to jako jedna z úloh v PL5_únor   

 



Učebnice  str. 31/8 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol POZORNĚ 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA první 4 příklady (je to  +, -, +, - ) 

+ budeme opakovat  na Teamsech on-line = správně zapsat pod sebe! 

Učebnice  str. 31/9 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání   

(těžké na úvahu = pozor jako rovnice x=celek ! a  postupné dopočítávání !!!!) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line 

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

ČJS: 

učebnice: Naše vlast  = jenom pročíst si str. 35 - 37  

(PRACOVNÍ LIST BUDE V DALŠÍM TÝDNU 8.2. NA ZÁKLADĚ TOHOTO TEXTU V UČEBNICI) 

 


