
Domácí úkoly v týdnu od 11. 1. – 15. 1. 2021 

Český jazyk – Přídavná jména str. 69-84 

Pondělí – str.69 -70 - žlutá tabulka (opsat do čj-š),str, 70 cv.6 ústně 

zdůvodnit a opsat do sešitu čj-š, str. 70 cv. 8 společně ústně doplnit do 

textu 

Úterý – str. 71 - Druhy přídavných jmen žlutá tabulka (opsat do čj-š), 

tabulka str. 71 cv.1, ústně cv. 2 (rozlišuj přídavná jména), str. 72 cv. 5 

ústně 

Středa – str. 73 – Skloňování přídavných jmen tvrdých, žlutá tabulka 

(opsat do čj-š), str. 73 cv. 1 napsat do čj-š, opakování VS str. 72 cv. 4 

Čtvrtek – str. 74 – Procvičování přídavných jmen tvrdých, žlutá tabulka 

(opsat do čj-š), str. 74 cv. 2 napsat o čj-š, str. 74 cv. 4 ústně dle zadání 

Pátek – Opakování přídavných jmen tvrdých str. 75 cv. 6 + žlutá tabulka 

napsat do čj-š, ústně, str. 75 cv. 5 a 7 

Čtení – Naučit báseň – Zlatý kolovrat K. J. Erben str. 72 (zkoušení od 

18.1.) 

            Jan se stařeček stal léčitelem – str. 72+obr. , otázka č. 5 do čtení 

 

Matematika – Počítáme s velkými čísly (přirozená čísla do miliónu) 

                           str. 77 – 79 

Pondělí – str. 77 cv. 16, 17, str. 76 cv. 15 (opak. dvojcif.dělitelem) 

                  Štefan str. 32 – 33 (pokud možno celý týden) 

Úterý – str. 78 cv. 21, 22, 23, 24 

Středa – str. 78 cv. 27, 28, 29 

Čtvrtek – str. 62+67+73 - opakování učiva Obsah 

Pátek – str. 79 cv. 1, 5 



Vlastivěda – Opakování 1. pololetí od str. 5-45, testové otázky 

 str. 50-51 

 

Přírodověda – Opakování 1. pololetí od str. 9-52 (otázky - Opakovací 

krabičky str. 52+ 34) 

Člověk – Lidské tělo str. 54, obrázek postavy těla nakresli do sešitu i 

s popisem. Zároveň si připrav stejný obrázek bez popisu částí těla. 

Kdo by neměl, najde ho na stránce Teams k vytištění. Výpisky dle 

vlastního uvážení. 

 

Anglický jazyk - Online hodiny: Popis osob, opakování „Have got“ 

Samostatná práce:  

1. Prac. sešit 24/1-4 (na středu, budeme kontrolovat v online 

hodině) 

2. Vypracovat projekt dle zadání v Teams (do neděle) 

 

PROJEKT, slovníček, sešit English a prac. sešit prosím odevzdat ke 

kontrole 18. 1. do 13hod do vestibulu školy. Vše hned opravím, v 

15hod na vás budou opět čekat ve vestibulu. 

 


