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1. ročník 
ČJ 
ŽA - strana 40 - písmeno Uu 
čtení písmen, slabik, opakování dosud naučených písmen - skolakov.eu 
Ma 
PS 2 - str. 3 
sčítání do 7, slovní úlohy 
 
2. ročník 
ČJ 
Učebnice - str. 20 
Slova souřadná, cv. 2 do školního sešitu 
MA 
PS 5 - numerace do 100 
online procvičování na skolakov.eu - číselná řada, doplňování čísel do řady, 
orientace v desítkách 
 

3. ročník 

ČJ – samostatná práce v učebnici str. 45 / 3  - opsat prvních tři a půl řádku do sešitu domácí – skončit 

nab___ječka na mob___l;  PS Hravá vyjmenovaná slova str. 5/ 1. – 4. cvičení 

Dále zasílám odkaz na procvičování vyjmenovaných slov:  

  https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitMapGlobal 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fb3b5089302b 

Procvičujte zítra si napíšeme už testík na vyjmenovaná slova, která zatím máme probraná. 

M -  samostatná práce v PS str. 20 / 3 – 5, učebnice str. 40/ 2,4 přes fólii, cvičení 3 – do domácího 

sešitu 

Odkaz na procvičování násobilky: 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov01.htm 

 

4. ročník 

ČJ – samostatná práce v sešitě vyjmenovaná slova str. 19 a 20 

Dále posílám prezentaci na opakování řady vyjmenovaných slov po S  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/knihaS.html 

Dále význam vyjmenovaných slov po S  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-

slov/prirazovani.html 

Tvary vyjmenovaných slov + slova příbuzná 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-

slov/cviceni1a.htm 

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitMapGlobal
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fb3b5089302b
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov01.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/prezentace/knihaS.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm


18.11. 

 

M – samostatná práce procvičování písemného násobení učebnice str 39 / 8 a, B – z každého 

vypočítat první 4 příklady  

Dále minutovky str. str 16 celá 

 

AJ 4. ročník 

Společná kontrola pracovního sešitu - str. 16 - 18 

Učebnice - dú - str. 18 do školního sešitu 
 

Vlastivěda 4. ročník 
Zemědělství - str. 29 - 32 
Zápis - modrá tabulka ze str. 31 
 

5.ročník 

Český jazyk 

- učebnice str. 29 – nová látka – zápis do školního sešitu, všechny modré tabulky ze 

strany 29 

- učebnice str. 29/ cv. 1,3,4 

- pracovní sešit str. 19/ cv.1,2 

 
Vlastvěda 5. ročník 
Jihomoravský kraj - str. 28, 29 + zápis do sešitu 
Olomoucký kraj - str. 30, 31 + zápis do sešitu 
 

AJ 5. ročník 
Učebnice - str. 27 - Project 
PS - společná kontrola str. 18, 19 (opakování na test) 
 

 

 

 


