
Domácí úkoly v týdnu od 25. – 29. 1. 2021 

 

Český jazyk – Číslovky str. 112 - 118 

Pondělí – žlutá tabulka str. 112 (opiš do čj-š) cv. 1 a)b)c)d)e) 

Úterý – str. 113 cv. 1 (ústně),2 (písemně) – oranžová tabulka 

(vytisknout nebo opsat) 

Středa – str. 114 cv. 4 (modrá tabulka – opiš o čj-š), 114 cv. 5 přepis 

jako diktát čísel do sešitu, 114 cv. 6 - ústně 

Čtvrtek – str. 114 cv. 7 + žlutá tabulka (čj-š), otázky a)b)c)d) 

Pátek – pololetní prázdniny 

Čtení – Bajky – str. 82-83 Ezop a brabenec, Komár, lev a pavouk (najdi 

v literatuře nebo na netu hlavní znaky tohoto žánru str. 83/1,2) 

Str. 84 Popletený obr Dobr (zápis + obrázek) 

 

Matematika – Desetinná čísla str. 86 - 100 

Pondělí – str. 86 cv.1,2,3 modrá tabulka (m-š) 

Úterý – str. 87 cv.4, 5, 8 – slovní úloha 

Středa – str. 88 cv. 10, 11, 12 + červený text 

Čtvrtek – str. 88 cv. 13, str. 89 cv. 14,16, 19 – slovní úloha 

Pátek – pololetní prázdniny 

 

Vlastivěda – II. Díl Česká republika jako součást Evropy (kdo nemá, 

tak ji najde ve vestibulu ZŠ) 

Str. 5 – 7 výpisky – mapa ČR (nakreslit kraje)viz. uč. str. 5 + ústně 

osnova….“ Jsem zástupce cestovní kanceláře“ 



Hlavní město Praha – památky, možno nakreslit obrázek např. 

Hradčan, Karlův most nebo Pražského hradu atd. Vždy bude v úvodu: 

poloha, povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl + památky 

 

Přírodověda – 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: 

1. Učebnice str. 35 (There is/there are), str. 34 (reading), 

2. Pracovní sešit str. 29 

 

Samostatná práce: 

1. Učebnice 33/5 – do sešitu English napiš popis svého bytu do 

sešitu, použij všechny fráze z modrého rámečku KEY PHRASES 

(počkej, až úkol zadám na úterní online hodině) 

2. Vypiš slovíčka podle zadání v Teams 

3. Průběžně se uč slovíčka, můžeš použít quizlet 

https://quizlet.com/vaustova 

4. Vytiskni si pracovní listy „Parts of the house“ a „Furniture“ 

(několik kopií nechám ve škole. Zatím nevyplňuj, budeme 

zadávat postupně.)  

 

https://quizlet.com/vaustova

