
V. A 
TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2020/2021 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Svrčková 

 
TÝDEN: 19. října – 23. října 2020 

INFORMACE PRO RODIČE 
Výuka českého jazyka a matematiky probíhá kompletně přes Microsoft Teams. Pokud se Vaše 
dítě některé hodiny nezúčastní, napište mi přes eŽK a já Vám zašlu informace ke konkrétní 
hodině. 
Pro komunikaci se školou používejte elektronickou žákovskou knížku. 
Děkuji. Miroslava Svrčková 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 JAZYK  ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Pondělí: (online výuka) 
Kontrola zadaných úkolů 
Změny při odvozování slov 
 
Úterý: (online výuka) 
Pořadí výpočtů 
Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova 
Procvičování probraného učiva 
 
Středa: (online výuka) 
Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova 
Procvičování probraného učiva 
 
Čtvrtek: (online výuka) 
Zdvojené souhlásky - procvičování 
 
Pátek: (online výuka) 
Slohové učivo  
Vyprávění podle obrázku 

  ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina Mgr. M. Svrčkové 
 
Pondělí: 
Jména a tituly v angličtině 
Nová slovní zásoba – 2a 
Tvoření množného čísla - opakování 
 
Středa: (online výuka) 
Slovní zásoba – 2a,2b 
Sloveso to be – procvičování 
 
Pátek: (online výuka) 
Where are you from? 
Názvy států 
Pracovní sešit 12 – 13 
Učebnice 16 - 17 
 
Je nutné se připravovat na každou hodinu angličtiny, opakovat si slovíčka – 
ústně i písemně 
 
Skupina Mgr. M. Fojtíkové 
 
Pondělí: 

 kontrola práce zadané na hodinu v pátek 16.10. 
 dokončení lekce 1 



Středa: 

 slovní zásoba 2a, 2b 
 názvy státu 
 sloveso TO BE – všechny osoby – kladné a záporné tvary 

Pátek 

  samostatná práce – slovní zásoba 2a, 2b, pracovní sešit str. 12/1, 2 

   MATEMATIKA 
 
 

  1 2 3 
 
 
 

 

Pondělí: (online výuka) 
Písemné násobení – procvičování 
Slovní úlohy 
 
Úterý: (online výuka) 
 
Pořadí výpočtů 
Písemné dělení – procvičování 
 
Středa: (online výuka) 
 
Násobení a dělení čísel s nulou na místě jednotek, desítek, tisíců… 
Chytré počítání 
 
Čtvrtek: (online výuka) 
 
Různé typy slovních úloh, způsoby řešení 
Jednotky délky 
 
Pátek: (online výuka) 
 
Geometrie – opakování učiva 
konstrukce čtverce a obdélníku 
 

  PŘÍRODOVĚDA 

 

Vesmír – galaxie, planety 

  VLASTIVĚDA  

               
 

  Baroko  
Jan Amos Komenský  
Osvícenství – vláda Marie Terezie  
  
Vláda Josefa II. (uč. str. 18)  
Manufaktury a první stroje (uč. str. 22,23)  
  
Zápisy pošlu na EŽK.  
.   

 INFORMATIKA 

 

Používání aplikace Microsoft Office Team 
Zasílání e-mailových zpráv 
 
Nutno znát přihlašovací údaje! 

 


