
ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 30. 11. - 4. 12.   

ČESKÝ JAZYK   
Úkoly pro žáky, kteří nemohou pracovat on-line a elektronicky: 
Mluvnice: Zájmena - na straně 43 v učebnici si zopakujte druhy zájmen. Jednotlivé druhy uvedené v tabulce si 
přepište do školního sešitu z přední strany.  Do téhož sešitu z druhé strany pak vypracujte cvičení 1, 2 a 3. Poté si 
na straně 44 prostudujte zvláštnosti týkající se zvratného zájmena “se”. Tyto zvláštnosti si poznamenejte do 
sešitu. V pracovním sešitě vypracujte na straně 25 cvičení 1-3. 
 
Sloh: Popis místnosti. V učebnici na straně 121 si přečtěte článek Můj pokoj. Pod textem najdete úkoly b-c, ty 
vyplňte. Dále vypracujte cvičení 2 - celé a na straně 122 cvičení 4. 
 
Literatura: Karel Jaromír Erben, Kytice. V čítance si na straně 42-50 přečtěte ukázky jednotlivých balad se sbírky 
Kytice. Do sešitu si napište stručné výpisky ke K. J. Erbenovi (strana 42) a odpovězte na otázky na staně 51. 
 
 V případě, že byste úkoly potřebovali v papírové podobě, mě prosím kontaktujte. 

***********************************************************************  

MATEMATIKA   

Jednotky hmotnosti:  

Učebnice str. 96/1, 2, 97/3, 4. 

Násobení desetinného čísla přirozeným: 

Učebnice str. 105 – 107 – teorie 

• Cvičení učebnice str. 106/1, 2, 3, 4, 5, 107/6, 7 

************************************************************************** 

 ANGLICKÝ JAZYK  - dívky 

1. Pracovní sešit str. 7 celá – cv. 5 – dle kalendáře odpovídejte na otázky, cv. 6 – poslech s CD – napiš 

datumy narozenin těchto lidí 

2. učebnice str. 12 / Mickey, Millie and Mut – přečtěte si a přeložte text, do sešitu zapiště cv 1 -  o 

kterých z těchto věci se v textu píše 

3. Přítomný čas prostý – učebnice str. 13 / 3 – doplň otázku, 13 / 4 – vytvoř otázky – vše napište do 

sešitu 

4. zadání práce na Teams a kvíz na Teams 

5. slovní zásoba 1C – napsat do slovníčku a naučit 

6. EnglishMe 

********************************************************************************** 

ANGLICKÝ JAZYK – chlapci 
 

• Opakování přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý shlédněte 
videa, která máte v Teams 

• Perfektně se naučte Aj abecedu – videa v Teams a budu zkoušet 
spelování 

• Nová učebnice Project 2 – ústně str. 4 a 5 v učebnici, písemně do 
školního sešitu str. 5/cv. 2, ústně popisujte obrázek v učebnici str. 6 a 7 – 



My room and What has she got? - ústně budu zkoušet, vypracovat do 
školního sešitu str. 8-9 včetně poslechů- odkazy v Teams 

• Řadové číslovky a měsíce: str. 72 – zapsat do gramatických sešitů, naučit, 
budeme procvičovat  

• Naučte se a opakujte průběžně slovíčka U1A a 1B zapsat do slovníčků a 
naučit 

• V Teams máte testy na procvičování přítomného času prostého 
*************************************************************************  

HUDEBNÍ VÝCHOVA  

Zadání najdete v Microsoft Teams, vypracované úkoly mi odevzdávejte také přes tento 
program, v ojedinělých případech můžete přes email, v případě dotazů nebo potřeby zaslat 
učivo emailem mě prosím kontaktujte přes školní email.  

**************************************************************************  

DĚJEPIS    
Učivo: systematizace učiva a opakování pravěku – otázky – učebnice str. 40-41. 

 

Vypracovat pracovní list v Teams. 
 

*********************************************************************************  

FYZIKA   
Téma: Objem a jeho měření-Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams 
Učebnice str 52-57 přečíst 
*************************************************************** 

PŘÍRODOPIS    

Téma: Bakterie - Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams 

učebnice str 20- 22 přečíst 

************************************************************************** 

ZEMĚPIS     

Učivo: atmosféra – učebnice str. 42-45. 

 

Vypracovat pracovní list v Teams. 
 

**************************************************************************  

INFORMATIKA  
 

Přídavná zařízení PC b) výstupní zařízení – přepsat do svého sešitu, látku naleznete v Teams v 

zadání. Naučit se na písemný test z látky vstupní zařízení, který budete psát až přijdete do školy.  
****************************************************************************** 



VKO  
• Na Teams máte ve výukových materiálech zápis na téma “Má vlast”- udělejte si zápis 

do sešitu dle této prezentace. Pošlete mě zápisy ke kontrole do Teams do 4/12.   
*************************************************************************  

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA   

• stále máme podzim, tak si zkus odpočinout od učení a vyrob si podzimní strom v 
tomto duchu. Ideální bude, když budeš mít barevné papíry, je to snazší a hezčí. Pokud 
máš ale jiný nápad, z čeho tvořit, iniciativě se meze nekladou. Fotografii toho, jak se ti 
to povedlo, pošli opět do týmu Vv. Na práci máš opět 14 dní. 

 

 



 

 

****************************************************************************************** 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 
Vlaštovka z papíru 

Návod zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=kQcWIZCUR9U 

 

*************************************************************************  

VKZ 

 

BMI 

V teamsech máte v zadání domácí úkol. 

 

*************************************************************************  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQcWIZCUR9U

