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Ročník:  11.S  Jméno:  M. N.  Týden:  9.11. – 20.11.2020 

Informace:  

Povinná distanční výuka! 

 

Telefonické hovory s třídním učitelem vždy v pátek v dopoledních 

hodinách – konzultace ohledně zadané práce. 

Prezentace na vyučovací předměty: www.zspkraliky.cz   
  

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz,  

www.skolasnadhledem.cz, www.umimeto.org, www.dejepis.com, 
www.matika.in, www.matyskova-matematika.cz,  

www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, www.scio.cz  

(testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz, 
www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info   
  

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? 
Kontaktuj (telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou třídní 

učitelku (všední den v době od 9.00 do 12.00 h)  

 Učivo:  

Čtení  

 Dvouhláska Au, au – Pan Au - Český slabikář str. 25 – čti text, u samostatných slov 
vysvětluj jejich význam 

Dvouhláska Ou, ou str. 26 – přečti říkanku, čtení slov u obrázků a ve sloupcích - snaha 

o vysvětlování významu slov, vymýšlení slovních spojení; na fólii – Doplň AU, OU 
Slabikář str. 27 – čtení slov ve sloupcích (na fólii – zakroužkuj ve slovech dvouhlásku 
OU, vymýšlej slovní spojení); obrázkové čtení, Pan Douda – čtení textu – do 13.11. 

Písmeno V, v Str. 28 – přečti říkanku, čtení slov u obrázků,  

na fólii – čti slova se slabikami VA, VE, VI, VY, VU – zakroužkuj dané slabiky ve slovech; 
na fólii – spoj, co k sobě patří (př.: Lípa je v lese.) 
Slabikář str. 29 – čtení textu – kdo, co povídá - snaha o vysvětlování významu slov 
Slabikář str. 30 – Výlet – čtení textu, na fólii – doplň znaménka ve větě. (psací písmo žák 
nečte) – do 20.11. 
 

Literární druhy a žánry - hádanka 
Žáček J.: Hádanky a luštěniny (hádanky)  - vypracuj pracovní list 

 

 

Pracuj s Českým slabikářem!  

Vypracuj pracovní listy – každý den kousek! 

http://www.zspkraliky.cz/
http://www.zspkraliky.cz/
http://www.zspkraliky.cz/


Psaní  

 Opis, přepis - Český slabikář  – opis slov, vět do domácího sešitu  
Vzkaz – práce v domácím sešitě (opiš vzkaz od Cilky a odepiš jí) 
Pojmenování obrázků – vypracuj pracovní listy 
 
 

Deník – napiš každý týden do domácího sešitu 3 krátké věty o tom, co jste v daném 

týdnu dělali – můžeš napsat pomocí e-mailu a zaslat mi zpět. 

 
Vypracuj pracovní listy! 
 

  

Matematika  

 Obor přirozených čísel (0-1000) 
Čtení, zápis do 1000 – práce ve školním sešitě a pracovních listech 
Numerace po stovkách do 1000 - práce ve školním sešitě a pracovních listech 
Číselná řada – práce v pracovních listech 
Porovnávání množství, čísel – práce v pracovních listech 
Manipulace s penězi - práce v pracovních listech 
Určování času – minuty 
Digitální čas 
Vypracuj pracovní listy! 
 
 
G: Úsečka- rýsování, značení, měření a porovnávání úseček 
Jednotky délky (m, cm), měření 
Vypracuj pracovní listy! 
 

  

  

Odborné naukové 

předměty  

Přírodopis - Hospodářské rostliny – Obilniny - poznávání druhů, význam jejich 
pěstování 
Podívej se na prezentaci a vypracuj pracovní listy.  

 

Dějepis – Doba Rudolfa II. – podívej se na prezentaci a vypracuj pracovní listy 
  

 

Komunikační výchova – Nakupujeme – vypracuj pracovní list 

Vypracuj pracovní listy! 

Domácí úkoly  

DÚ  
  

Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů.    

    
  

  

  

  

  

  



 


