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14. 4. -17. 4. 2020 

14. 4.  

ČJL  

V úterý ještě budou mít děti samostatnou práci 

!!! Zopakovat si z modrého přehledu - určování životnosti u rodu mužského !!! 

PL – 42/1. Sloupeček 

PS 15/ 1 celé, 2 

AJ (14. - 17. 4.) 

Slovíčka do slovníčku - vynechat řádek, napsat do prostředního sloupečku tiskacím UNIT 2 a přepsat tato slovíčka 

Můžete si to rozdělit klidně na víc dnů, je toho opravdu dostatek 

famous [ˈfeɪməs] známý                                       golden [ˈgəʊldən] zlatý 

rare [reə] vzácný                                                    about [əˈbaʊt] o 

coc-man [kɒnmæn] podvodník, podfukář         only [ˈəʊnlɪ] jenom, pouze 

cinema [ˈsɪnɪmə] kino                                           tell [tel] říct, říkat 

cockatoo [ˌkɒkəˈtuː] kakadu                                meeting [ˈmiːtɪŋ] setkání, schůze 

 international [ˌɪntəˈnæʃənəl] mezinárodní       wait [weɪt] čekat   

something [ˈsʌmθɪŋ] něco                                   Australia [ɒˈstreɪlɪə] Austrálie  

know [nəʊ] vědět, znát                                         him [hɪm] ho, jeho (on ve 4. p)  

policeman [pəˈliːsmən] policista                         get [get] dostat, získat 

perhaps [pəˈhæps] možná, snad                         watch [wɒtʃ] sledovat, pozorovat  

tomorrow [təˈmɒrəʊ] zítra                                   but [bʌt] ale  

police [pəˈliːs] policie 
 

M 

Červená uč 37/oranžový rámeček - pročíst a zkusit si vydělit daný příklad 

Do sešitu 37/8 - 1. a 2. sloupeček - včetně zkoušky a 2x podle pravítka podtrhnout výsledek 

PS 23/11 

 

 

 



15. 4. 2020 

8,30 - zahájení zkušební výuky na Discordu 

Děti budou mít nachystané:  

ČJL - učebnice, modrý přehled mluvnice, sešit, PS, PL, pouzdro i s pastelkami, podtrhávací pravítko 

M - červená učebnice, sešit, PS, čtverečkovaný sešit, pravítko a vybavené pouzdro 

AJ - slovníček, učebnice, PS a žlutý sešit (ti, kteří si ve škole nevyzvedli PS, posílám oskenované stránky z U2) 

 

15. - 17. 4. Naplánovaná výuka pro ty, kteří se chtějí učit sami: 

ČJL  

PL  - celý list z obou stran 

PS str 15/3,4   16 - celá 

Pročíst uč 96/2 

Uč 98/8 a - písemně do sešitu (15. 4. - 98/8a (1. - 4. řádek), 16. 4. - 98/8a zbytek, 17. 4. - 98/8b (1. - 4. řádek) 

Modrý přehled mluvnice : 

Velký nadpis  

                            Skloňování rodu mužského 

VZOR PÁN 

Podle vzoru pán skloňujeme pods. jm. rodu mužského životného, zakončená  

         - v 1. p. č. j. na tvrdou nebo obojetnou souhlásku 

          - ve 2. p. č.j. na koncovku -a  

Vzor pán je vzor tvrdý. 

Ve 3. a 6. p. č. j. je koncovka –ovi. U některých slov je v 6. p. č. mn. koncovka -ích. 

M 

Uč 37/8 zbytek 

37/10 

38/oranžový rámeček opsat do sešitu 

38/15 - do sešitu     39/20, 22 

 

Geometrie 38/18 (sešit G nebo prázdný nelinkovaný papír) 

AJ 

Opsat slovíčka do slovníčku 

Uč a PS str 6 (pročíst a zkusit vypracovat PS) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Dobrý den,  

Posílám vám PL a rozvržení práce na příští týden. Stále jsem přemýšlela, jak to udělat a snad tohle bude pro vás ta 

nejjednodušší varianta. Vždycky vám pošlu předem PL …. pokud budou potřeba …... a vy si je na ten další týden 

připravíte. Ještě stále nemáte všichni pro děti staženou aplikaci.  

Od středy bych chtěla, aby děti byly v 8,30 nachystané u počítačů nebo mobilů s věcmi. Jak bude vypadat samotná 

výuka, jak to všechno budeme stíhat, jak budou děti pracovat, to nám asi ukáže tenhle týden. Sama tuto aplikaci 

neznám, tak se s ní budu učit... a doufám, že mě děti naučí       ty jsou technicky na tom lépe než já       

 

Jestliže je někdo, kdo se se mnou nebude chtít dopoledne učit, udělá si naplánovanou práci sám.... ale chci to vědět. 

Pro rozvržení a organizaci.  

 

Doufám, že nám společná výuka půjde a všechno klapne. Držme si navzájem pěsti pro štěstí.  

Úterý ještě nechávám na samostatné práci. Také beru, že si musíte někde vytisknout PL. Od středy do pátku si 

dáme 1,5 – 2 hoďky společně        

Je mi jasné, že už je to doma pro děcka extra náročné. Jsou společenští a být takhle odstřižení od světa …. no není 

to lehké. A tak snad aspoň takhle budeme v kontaktu a bude to pro ně změna.  

Ale bude to nudná změna. Tím, že se budeme učit společně budou muset přesně poslouchat pokyny, nenechat se 

ničím rušit ani rozptylovat. A když jim řeknu, že něco mají dělat … budou to muset hned udělat. A také budou 

muset mít všechny věci nachystané. Nebude se na nikoho čekat, něž si přinese věci z jiné místnosti       ….. to 

píšu jen ze zkušenosti ze školy       

 

Ještě se s dětmi podívejte na aplikaci a ukažte jim, kde se dá zapnout a vypnout mikrofon …. je to vlevo dole 

ikonka mikrofonu... to budu potřebovat, aby děti věděly. 

 

Já jsem do včerejšího večera všem (kromě 2 rodičů) zaslala zpět opravené PL, PS a věci, které jste mi zaslali. Ještě 

jednou jen připomenu, abyste si ke všemu, co jste mi poslali ke kontrole, udělali zelenou hvězdičku. Ne od všech 

jsem dostala právě ty PL, které jsem chtěla, ale to nevadí. Alespoň nějakou práci jste mi poslali.  

    * Neberte moje poznámky ve zpětné reakci jako kritiku. To jsou jen moje postřehy. Důležité je, abyste při  

       opravování chtěli, aby vám děti zdůvodnily, proč to tak opravují.  

    * ať nepíšou y s tečkou - je jich hodně, kteří to píší.  

    * dbejte na úpravu. Někteří píšou jak “čuňátka” …. omlouvám se za to přirovnání.  

    * v sešitech dbejte na to, ať mají všude datum, zadání a pěknou úpravu, ať píšou čitelně 

    * v M – do čtverečkovaného sešitu - přerýsovat pečlivě a přesně všechno!!!!!! 

JINAK JSOU DĚTI ŠOKOVNÉ, JE VIDĚT ŽE SE SNAŽÍ. JE TO PRO NĚ TĚŽKÉ, ALE CENÍM 

KAŽDOU SNAHU, POKUS, ZKRÁTKA                   JSOU ŠIKULKY.  

Doufám, že jste si užili krásné svátky, načerpali plno sil, odpočinuli si od učení. 

Mějte se pohodově a pozdravujte dětičky, 

P. uč. Kačka 
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