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ČJ Pracovní listy ke stažení zde: 
https://www.skolavpyzamu.cz/ir900 
Procvičovat pravopis zde: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

  

AJ  Procházková 
Zopakuj si slovíčka 
RODINA v učebnici 
na str. 18 a v 
pracovním sešitě 
doplň cv. 1 a 2 na 
str. 14 
Kotalíková 

Online hodina úterý 
v 11.30 - odkaz na 
Pyžamu. 
 

 Procházková 
Procvičuj si slovní 
zásobu 
na jazykovalaborator.
cz ( Angličtina na 
internetu- Otestujte si 
svou slovní zásobu- 
LIDÉ A 
              ROLE) - 
Lidé, Základní rodina 
i jiné 
Kotalíková 

Slovíčka 2B naučte 
se. Pracovní sešit str. 
15 cv. 4, 6. 
 

Procházková 
Osobní a 
přivlastňovací 
zájmena. Online 
hodina v 9:50. Odkaz 
a poznámky na 
Pyžamu. 
 
Kotalíková 

Pracovní sešit str. 16 
celá, str. 17 cv. 5. 

M učebnice str. 40/cv.7 – opakování 

sčítání a odčítání do 1 000 000 

                       - učebnice str. 

40/cv.5 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=P0TTyrCbU1s 

učebnice str. 32/cv. 

1 – první 3 

sloupečky – 

opakování 

písemného dělení 

se zbytkem 

                     -  

učebnice str. 21/cv. 

1 – opakování 

násobení a dělení 

10, 100, 1000 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=gG

učebnice str. 30/cv 2 – 

první 3 sloupečky – 

opakování písemného 

násobení 2 

                         

ciferným číslem 

                      - 

učebnice str. 30/cv 4 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=2u9h67F

EiEw 

     
 

 učebnice str. 34/cv 

1 – opakování 

výpočtu obvodu 

čtverce a obdélníku 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=R

MTEOCd99rA 
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3KC9eVicQ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Y

Kcn0Hcq3hY 
 

ČJS VL: Evropa – úvod (str. 45) – prosím 
přečíst + úkol: Vypiš si státy, které jsi 
navštívil/a nebo chtěl/a navštívit. 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=0T-GxEmaJ08 
 

Naši sousedé: 1. 
Slovensko (str. 46 – 47) 
+ úkol: Do sešitu si 
vypiš sousedy SR, hl. 
město, významné 
pohoří, řeky a nížinu; 
porovnej SR s ČR 
https://www.youtub
e.com/watch?v=izY7
LfZI7Dk 
 

  PŘ: Opakujeme 
probranou kapitolu o 
vesmíru a podmínkách 
na Zemi 

https://www.youtub
e.com/watch?v=W3
UDeF3qotY 
https://www.youtub
e.com/watch?v=7XM
io1OnH7s 
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