
Plán domácí výuky na týden od 15. 6. do 19. 6. 

Děkuji všem, co pravidelně a vzorně zasílají domácí práce dětí . Blíží se konec školního 
roku. Již nebudeme probírat žádnou novou látku. Budeme jen opakovat a procvičovat. Na 
tento týden již nechystám velké posílání. Je to poslední plán domácí výuky. Budu čekat, že mi 
dopošlete vše, co jste ještě (někteří) nestihli. 

Dávejte si postupně do pořádku všechny učebnice (mapy, pracovní sešitek na vlastivědu, 
který jsem vám půjčila). Budeme je vybírat v následujícím týdnu – 23. 6. od 12 hodin do 13 
hodin před školou (případně po telefonické domluvě).  

Vysvědčení budu dávat 30. 6. od 9 hod před novou školou. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Opakujte si vše probrané – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda podmětu 
s přísudkem. Závěrečné opakování je v učebnici od str. 95 (91). 

POSLAT:  zápis ve čtenářském deníku   

 

MATEMATIKA 

Projděte si slovní úlohy str. 126 -…a práci s daty str. 140 

Podívejte se na zlomky od str. 141 

POSLAT:  str. 142 cv. 10 (podívejte se na vzorový příklad cv. 8, 9) 

 

VLASTIVĚDA 

Přečteme si Brno a jižní Moravu, vše si ukazujte na mapě a vlepte si zápis do sešitu. 

Otázky na tento týden již neposílám. Projděte si otázky na konci kapitoly. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

viz příloha 

 

ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Martina Mádrová 

- děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden  



- všechny informace, odkazy, videa a další procvičování najdete také na webových 
stránkách angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 

- žáci, kteří chodí do školy, plní toto zadání ve škole (doma mohou opakovat) 
- v pracovním sešitě vypracujte celou str. 30 

- vypracujte přiložený pracovní list (4.trida-aj-madrova) – potřebujete učebnici str. 38 

- své úkoly můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK – Y. Machačová 

- Děkuji za zaslání pracovního listu s tabulkami na doplnění.  
- Dnes budeme pokračovat a  opakovat : WORKBOOK 30 / 4, 5 ( doplň) 
- BOOK 38 / 2 – najdi v osmisměrce 8 zvířat a napiš je do WORSHEET 
- BOOK 38 / 3 – SESTAV SPRÁVNĚ VĚTY ( slovíčka jsou přeházená) a napiš je do 

WORKSHEET 
- Vyplněný WORKSHEET ( 38/3) přepošli na můj mail 
- Začínáme project MY SCHOOL. Každý rok pracujeme ve skupinkách na BIG 

POSTER, ale letos si vytvoříme každý svůj PROJECT MY SCHOOL. Vezmi si 
PROJECT sešit ( ten velký) a napiš si nadpis: MY SCHOOL – kresli obrázky školy, 
třídy, lavice, jídelny, hřiště, tělocvičny, spolužáků – pokud máš fotky , můžeš si je 
nalepit. Popiš co všechno máš v penále, na lavici, co máme ve škole, jaký je tvůj 
TIMETABLE ….. Podívej se na BOOK 39 / My school. Project doneseš po 
prázdninách. 

- Použivej : This is……… PRO JEDNU VĚC ( This is my pencilcase) 
- These are ………………. PRO VÍCE VĚCÍ ( These are my friends) 
- HAVE FUN! 

 

https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
mailto:madrova@zsrtyne.cz

