
Domácí výuka na období 14.10-23.10 2020 

Vážení rodiče a milí žáci, 

předem děkuji za spolupráci, trpělivost a snahu nepolevit v práci  v zatím úspěšně rozjetém 

školním roce.  

Učivo je rozepsáno po dnech, dle rozvrhu. V úkolech je každý den tučně označen 1předmět/ 

úkol, který bych od Vás jako zpětnou vazbu chtěla ofocený zaslat na služební email 

lenka.balazova@zs-ustecka.cz .  

Vypracované úkoly za období 14.10. -19. 10. zasílejte nejpozději do 21. 10.2020 

a za období 20.10. -23.10 zasílejte nejdéle do 25. 10. 2020. 

 

V případě nejasností  mi napište, spolu vše vyřešíme. 

S pozdravem Lenka Balážová 

Středa 14. 10. 

Čítanka: s. 32-33, přečíst + zápis do ŠS čtení, kde vypíší údaje totožné s minulým zápisem, 

odpoví písemně na otázku č. 1 a namalují obrázek. 

Písanka: s. 10 

+ prac. list, který i s popisem žáci obdrželi 

 

Čtvrtek 15.10. 

Aj: prac.listy, který i s popisem žáci obdrželi 

Čj: Ps s. 13 / cv. 16 -17 

M: Uč. s. 19/ cv. 2. a 4 do ŠS 

      Uč. s. 20/ cv. 6  do ŠS 

Prv: Ps s. 14 

 

Pátek 16.10. 

M geometrie: Ps s.3/1 

M: Početníček s. 3 / 1. a 2. sloupek 

      Ps: s.12/ cv. 1-5 

ČJ: prac.list, který i s popisem žáci obdrželi 

      Uč s.18/ cv. 18 do ŠS 

Prv: PS s. 15 

 

Pondělí 19. 10. 

M: PS s.12/cv.6-10 

      Početníček s. 3 / 3. a 4. sloupek 

Aj: prac.listy, které i s popisem žáci obdrželi 

mailto:lenka.balazova@zs-ustecka.cz


Čj: Čítanka s. 36-37, přečíst + zápis do ŠS čtení, kde vypíší údaje totožné s minulým zápisem,       
odpoví písemně na otázku č. 2 a namalují obrázek. 
     Písanka s. 11 
      Ps s. 14 celé 
 

Úterý 20. 10. 
M: Ps s.12/ cv. 11-15 
           s.13/ cv.2b, 3,4 
Aj: oboustranný prac. list, který i s popisem žáci obdrželi 

Čj: Uč. s. 18/cv.19 –zapiš do ŠS 

      Ps s. 13/ cv. 1 

 

Středa 21. 10.  

Čj: Ps s. 15 /cv. 1,2,3,4 

     Písanka s. 12 

     Čítanka s. 43-44 přečíst + zápis do ŠS čtení, kde vypíší údaje totožné s minulým zápisem,    

písemně odpoví na  otázku č. 1 a namalují obrázek. 

 M: Početníček s.4/ 1. a 2. sloupek 

 

Čtvrtek 22. 10. 
 

M: Ps s. 14/ cv. 3,5,6,7 
            s.15/ cv. 1,3 

Čj: Ps s. 16 

     Čítanka s. 35 přečíst + zápis do ŠS čtení, kde vypíší údaje totožné s minulým zápisem a          

namalují obrázek. 

Prv: Ps s. 16 

Aj: Ps s.5/ cv. 6 

      Ps s. 6 celá 

 

Pátek 23. 10.  
 

M: Ps s. 15/ cv. 4,5 
      Ps s. 16/ celá 

      Početníček s.4/ 3. a 4. sloupek 

Čj: Ps s. 17 celá 

      Písanka s. 13 

Prv: Ps s. 18 

 

Během prodloužených podzimních prázdnin si opakujte: řady násobků čísel 2-5, tedy 

násobení a dělení. Naučte se zpaměti vyjmenovaná slova po B (Uč Čj s. 31) a básničku 

v Čítance s. 31 Kde v Praze bydlí vodníci. 


