
3. ročník AJ: Mgr. Marcela Kutálková

Milí žáci a rodiče, vytvořila jsem pro vás novou e-mailovou adresu: zsbesinymk@gmail.com.

Veškeré úkoly z AJ a dotazy k výuce AJ budu posílat z této adresy. Od vás budu potřebovat 
zpětnou vazbu do pátku 3. 4. 2020, zda máte možnost se mnou tímto způsobem komunikovat. 
Pošlete na tuto adresu krátkou odpověď ANO/NE. Od dalšího týdne bych mohla posílat úkoly 
hromadně a děti by mohly posílat některé zpět ke kontrole.


4. a 5. ročník: Mgr. Marcela Kutálková 
Milí žáci a rodiče, vytvořila jsem pro vás novou e-mailovou adresu: zsbesinymk@gmail.com.

Veškeré úkoly a dotazy k výuce budu posílat z této adresy. Od vás budu potřebovat zpětnou 
vazbu do pátku 3. 4. 2020, zda máte možnost se mnou tímto způsobem komunikovat. Pošlete na 
tuto adresu krátkou odpověď ANO/NE. Od dalšího týdne bych mohla posílat úkoly hromadně a 
děti by mohly posílat některé zpět ke kontrole.


4. ročník: úkoly na období 1.–5. 4. 2020 

Český jazyk:  

Kdo nemá možnost pracovat na počítači, pracuje s knihou či časopisem. Najde si jakýkoli 
článek, vypíše do domácího sešitu 2  dvacet podstatných jmen rodu středního a určí vzor a 
číslo. 

Ostatní: 
a) Vzory podstatných jmen rodu středního

 rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html 

b) Vzory podstatných jmen rodu středního, Narozeninové dárečky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-
darecky/cviceni1.htm 

c) Pravopisný trenažér:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-
trenazer/vyber.html 

Čtení: Pracujete na Čtenářském listu, který odevzdáte do 15. 4. 2020


Matematika: 

Kdo nemá možnost pracovat na počítači, vypočítá do domácího sešitu 2: 

mailto:zsbesinymk@gmail.com
mailto:zsbesinymk@gmail.com
http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-darecky/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-darecky/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html


 

Ostatní: 

a)  Obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku

      http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pocitame_obvody.htm 

Vypracujete na počítači, dáte KONTROLA a poté si vyberete u každého tvaru 3 zadání, která 
vypočítáte s použitím vzorečku a dosazením do něj do domácího sešitu 2. Celkem budete 
mít vypočítáno 9 příkladů. 

b)   Převody jednotek délky

      http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm 

Vypracujete na počítači, dáte KONTROLA  a převody z jedné tabulky přepíšete do domácího 
sešitu 2. 

Čas: vlastivědné učivo - uč. (Obrazy ze starších čes. dějin) str. 4–8 přečíst a zodpovědět 
všechny otázky


Čas: přírodovědné učivo 

a) Pes domácí  a kočka domácí prezentace - https://slideplayer.cz/slide/3124064/ 

b) Doplň obyčejnou tužkou PS 9/1, 2, 3 a 10/4, 5, 6 - pracujte s uč. na straně 18–20
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5. ročník: úkoly na období 1.–5. 4. 2020 

Český jazyk:  
a) Průběžně (1 cvičení denně) doplňujte PS žlutá vyjmenovaná slova. Jakmile vyplníte cvičení, 

napište na obálku sešitu číslo stránky a číslo cvičení (např. 13/8), abych poté mohla 
zkontrolovat.


b) Určení druhu přídavných jmen (jsou zde 2 cvičení a zadejte vždy KONTROLA) 

      http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh2.htm 

c) Skloňování přídavných jmen tvrdých (jsou zde 2 cvičení a zadejte vždy KONTROLA)  

      http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_tvrda1.htm 

Čtení: Pracujete na Čtenářském listu, který odevzdáte do 15. 4. 2020


Matematika: 
a) Zlomky, zápis a čtení  a domino (3 cvičení)

      http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zlomky/zlomky1.htm


b) Desetinné zlomky (2 cvičení) - vypracujte do domácího sešitu 2.
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c) Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem - vypracujte do domácího sešitu 2.


Čas: vlastivědné učivo 

Zopakujte si učební látku Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.

Postupně doplňte cvičení, která nemáte hotová - PS str. 17/7–29.

a) http://regiony.lusa.cz/

b) http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html 
c) http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 

Čas: přírodovědné učivo 

Zopakujte si učivo Třídění organismů: obratlovci a bezobratlí. 
http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 
http://rysava.websnadno.cz/Prirodoveda-5rocnik.html 
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