
Jílovice 22. března 2021 

Zdravím všechny, 
další týden s počítačem u nosu je za námi.   

Úkoly posíláte, až na výjimky včas, tak jsem vás chtěl takto pochválit a povzbudit v dalším 

učení. Vím, že je to pro vás těžké, ale zatím to jinak nejde! 

Připravil jsem pro vás další procvičováníčko. Budeme opakovat předešlou látku a přidáme další 

slovní druh, zájmena😉. 

 Takže s chutí do toho, půl je hotovo, ale samo se nic neudělá! 😊 

Český jazyk 

1. V učebnici  pročtěte stranu 101. Pročtěte si ji a žlutý rámeček se naučte.  Do sešitu 

školního si jej potom přepište. Kdo to zvládne, nemusí je přepisovat doslovně, ale 

stačí si jen udělat poznámky. 

Dále pokračujte stranou 102. Celou si ji pročtěte a z hnědé tabulky si přepište do sešitu 

bod 1 a 2 – zájmena osobní a přivlastňovací. 

2. V pracovním sešitě vypracujte stranu 16. 

3. Do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 101/3 a nezapomeňte podtrhat 

zájmena. 

4. Čtení – udělejte si pořádek ve svých zápiscích ze čtení. Opravte, dočtěte, dopište vše, 

co jste nestihli v předešlých hodinách. Dalším úkolem bude zase nahrávka do chatu, tu 

se dozvíte při hodině. Zkontrolujte si i čtenářský deník! Začněte číst další knihu – blíží 

se další zápis do deníku! 

5. Na internetu si na těchto stránkách můžete vše procvičit. Je tady toho celkem dost, 

tak chutě do práce😊. Zkuste, jestli vám půjdou zprovoznit výukové programy na 

stránkách www.didakta.cz . Musíte si spouštěcí soubor napřed stáhnout, nainstalovat a 

spustit.  Přístupové heslo naší školy je CKV8. V programu spusťte ohebné slovní 

druhy OSD 1 a OSD 2. 

Další odkazy jsou hlavně na procvičování probrané látky. 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm 
KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - 1.cvičení (websnadno.cz) 
 

Úkoly odevzdávejte včas a nejlépe elektronicky (WhatsApp, mail). Kdo nemůže takto, 

možností zůstává odevzdání sešitů do vestibulu školy.  

Pravidelně sledujte chat na Skypu (ten vždy i těsně před hodinou!) a webové stránky naší 

školy, mohou tam být nové informace. Rozvrh on-line hodin zůstává stejný. 

 

S pozdravem Jiří Havel 
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