
Rozpis lekcí na týden od 4.5. do 6.5.2020 – prosím napište si někam viditelně Váš 

harmonogram, abyste nezapomněli!!!!!  Resty každého z Vás během dneška a zítřka napíši každému 

na WhatsApp nebo na Skype – je nutné si je přepsat do deníků, nejlépe každou položku na jeden řádek, 

a postupně si je odškrtávat. POZOR na opravy – úkol je hotový až když je oprava SCHVÁLENÁ. 😊 O VÍKENDU 

SE NEPRACUJE DO ŠKOLY, PROTO JE NUTNÉ VŠE ODEVZDAT I S OPRAVOU DO PÁTKU! 

Pondělí 4. 5. 2020 

 

 

 

 

8:50 – 9:00 Vanda Z biologie: Dvoukřídlí str. 96 - 98  

9:00 – 11:00 

Skupina C 
Vanda, 
Mikeš, 
Adélka, 
Stázka, 
Kostík 

Skupinová matematika + jazyk 
český, společně projdeme str. 194 
– 196 a pustíme se do převodů 
jednotek. 
 
 Z češtiny je třeba si poctivě 
nastudovat alespoň tři jazykové 
rozbory, co jsem dělali ve škole 
v pracovním sešitě a minulý týden 
společně, také je třeba se podívat 
na komentáře k Dú ze středy, 
abyste věděli, jaké mluvnické 
kategorie se určují. Podíváme se 
také na Větný rozbor. 
 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 196 
 
Kontrolu si udělejte podle kontroly a barevně 
si označte příklady, které jsou Vám, i po 

několikátém pokusu      , nejasné. 
 
 
Jako Dú na úterý budou stránky 197, 198, 
199, 200 

11:00 – 12:00 

Skupina B 
Natka, 
Sofča, 
Anežka, 
Lucka, 
Vítek  

Skupinová matematika + jazyk 
český, společně projdeme str. 208 
– 212 a pustíme se do trojúhelníků. 
 
Z češtiny je třeba si poctivě 
nastudovat alespoň tři jazykové 
rozbory, co jsem dělali ve škole 
v pracovním sešitě a minulý týden 
společně, také je třeba se podívat 
na komentáře k Dú ze středy, 
abyste věděli, jaké mluvnické 
kategorie se určují. Podíváme se 
také na Větný rozbor. 
 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 212 
 
Kontrolu si udělejte podle kontroly a barevně 
si označte příklady, které jsou Vám, i po 

několikátém pokusu      , nejasné. 
 
 
Jako Dú na úterý budou stránky 214, 215, 
216 

12:00 – 13:00 

Skupina A 
Tobík 
Kubík 
Kačka 
Tomík 
Štěpík 
Adi+Ani 
Luki 

Skupinová matematika – budeme 
diskutovat příklady od str. 221 od 
str. 223. a budeme pokračovat 
v trojúhelnících + osvětlíme si 
pojem Těžnice. 
 
Z češtiny si určitě projděte několik 
větných rozborů, do jsme dělali 
společně, budeme se věnovat 
složitějším věcem. 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 223. 
 
Jako Dú do úterý budou stránky 224, 225, 
226. 
 

13:00 – 13:30 
Všichni 
společně 

Ostnokožci – nutno si důkladně 
přečíst učebnici, projít si kontrolní 
otázky a zkusit si vše přeříkat. + 
rozdělení projektů 

Vanda a Anika ne. 



 

 

Úterý 5. 5. 2020 

9:00 – 11:00 

Skupina C 
Vanda, 
Mikeš, 
Adélka, 
Stázka, 
Kostík 

Skupinová 
matematika – 
společně projdeme 
od str. 197 do str. 
200 a pustíme se 
do výpočtu 
povrchů. 
 
Z češtiny budeme 
pokračovat 
v rozborech vět. 
 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 200 
 
Kontrolu si udělejte podle kontroly a barevně si 
označte příklady, které jsou Vám, i po několikátém 

pokusu      , nejasné. 
 
 
Jako Dú na středu budou stránky 202, 203, 204 

11:00 – 12:00 

Skupina B 
Natka, 
Sofča, 
Anežka, 
Lucka, 
Vítek  

Skupinová 
matematika – 
společně projdeme 
od str. 214 do str. 
216 a pustíme se 
do trojúhelníků. 
 
Z češtiny budeme 
pokračovat 
v rozborech vět. 
 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 216 
 
Kontrolu si udělejte podle kontroly a barevně si 
označte příklady, které jsou Vám, i po několikátém 

pokusu      , nejasné. 
 
 
Jako Dú na středu budou stránky 217, 218, 219, 
220 

12:00 – 13:00 

Skupina A 
Tobík 
Kubík 
Kačka 
Tomík 
Štěpík 
Adi+Ani 
Luki 

Skupinová 
matematika – 
společně projdeme 
od str. 224 do str. 
226 a pustíme se 
do výpočtu výšek v 
trojúhelníku. 
 
Z češtiny budeme 
pokračovat 
v rozborech. 
 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 226 
 
 
 
Jako Dú na středu budou stránky 227, 228, 229 

13:00 – 14:00 
Všichni 
společně 

Pokračování slohu 
– objednávka 
 

Bude domácí úkol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Středa 6. 5. 2020 

 

9:00 – 11:00 

Skupina C 
Vanda, 
Mikeš, 
Adélka, 
Stázka, 
Kostík 

Skupinová 
matematika – 
společně projdeme 
od str. 202 do str. 
204   
 
Z Čj diktát na 
vyjmenovaná slova 
– nutno si je 
zopakovat. 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 204 
 
Kontrolu si udělejte podle kontroly a barevně si 
označte příklady, které jsou Vám, i po několikátém 

pokusu      , nejasné. 
 
 
Jako Dú do pátku budou stránky 205, 206, 207 
a 208 

11:00 – 12:00 

Skupina B 
Natka, 
Sofča, 
Anežka, 
Lucka, 
Vítek  

Skupinová 
matematika – 
společně projdeme 
od str. 217 do str. 
220  + řekneme si, 
co je střední příčka. 
 
Z Čj diktát na 
vyjmenovaná slova 
– nutno si je 
zopakovat. 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 220 
 
Kontrolu si udělejte podle kontroly a barevně si 
označte příklady, které jsou Vám, i po několikátém 

pokusu      , nejasné. 
 
 
Jako Dú do pátku budou stránky 221, 222, 223 

12:00 – 13:00 

Skupina A 
Tobík 
Kubík 
Kačka 
Tomík 
Štěpík 
Adi+Ani 
Luki 

Skupinová 
matematika – 
společně projdeme 
od str. 227 do str. 
229  + zopakujeme 
trojúhelníkovou 
nerovnost – 
potřebujete mít 
u sebe 2 špejle. 
 
Z Čj diktát na 
vyjmenovaná slova 
– nutno si je 
zopakovat. 

Nutno mít doděláno a posláno do str. 229 
 
 
 
Jako Dú do pátku budou stránky: 230, 231, 233 

13:00 – 14:00 
Všichni 
společně 

Projekty:  
1. Společenstvo 
organizmů a 
Ekosystémy 
 
2. Jak člověk 
zasahuje do 
přírody? 

Budete si dělat zápisky 

14:00 – 14:30 Pro zájemce - kdo, co bude potřebovat 

 

POZOR ve čtvrtek v 9:15 Skype s Kačkou Kajovou na IVT. 

 


