
učitel třída obsah učiva přílohy poznámka

Podskalská 1.A denně trénovat čtení

procvičovat naučená psací písmena

počítat do 20 bez přechodu desítky

Nováčková 1.B zadání na webu ve vlastní rubrice vlevo dole na webu

Zemková 2.A komunikace po e-mailu a telefonu

Syslová 2.B vypracovat 2 pracovní listy (čj, tvrdé a měkké souhlásky)

denně si hlasitě číst
vypracovat 2 pracovní listy ( sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, sčítání do 

100 s přechodem desítky)

Vtípil 3.A

Stávající komunikace přes třídní disk 3.A byla v době výluky nově rozšířena o youtube 

kanál a na samotném disku pak byla zřízena složka, v níž jsou publikovány odkazy, 

pracovní listy, klíče k řešení zadaných úloh, odkazy, které mohou pomoci orientovat se v 

prostředí aktuálně netradičně probíhajícího vzdělávacího procesu apod. Odkaz do složky 

je sdílen i v dokumentu, který dosud sloužil k přehledu zadaných DÚ a vyhlášených výzev 

(challenges). Složka obsahuje i dokumenty průběžně přinášející informace třídního 

učitele i umožňující hromadnou komunikace formou sdíleného dokumentu. Pokud byste 

potřebovali rozšířit přístupová práva k disku o další rodinné příslušníky, u kterých např. 

děti právě pobývají, neváhejte se obracet na třídního učitele.

Petrová 3.B komunikace po e-mailu

Rzepková 3.A
žáci si opakují slovíčka ze strany 36 (Zájmena + town + village) v učebnici + D.Ú. - 

pracovní sešit str. 36, 37

3.B
žáci si opakují slovíčka ze strany 36 (Zájmena + town + village) v učebnici + D.Ú. - 

pracovní sešit str. 36, 37

Jedličková Učebnice: str. 42+43; Pracovní sešit: str. 42+43

Burdová 4.A zadání na webu ve vlastní rubrice vlevo dole na webu
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Kobernová 5.A
přírodověda – opakování podnebných pásů( mírný, polární, život v mořích a oceánech); 

vypracuj pracovní list 5.třída-Př.

český jazyk čtení- přečti si text Černá kočka- hlasité čtení+ vypracuj následující úkoly ČJ čtení1-5.třída

ČJ čtení2-5. třída

ČJ čtení3-5. třída

6.A
přírodopis- opakování Žahavců str. 48- 51 v učebnici, příprava na test, vypracuj 

přiložený pracovní list 6.třída- Př. žahavci

7.A
přírodopis- příprava na test- Ptáci měkkozobí (str. 51), dravci, sovy (str. 46- 47), 

vypracuj přiložený pracovní list 7. třída-Př. Atlas_sov_a_dravcu

7.třída-Př.

8.A
přírodopis- příprava na test- Primáti( str. 36- 38), vypracuj přiložený pracovní list 8. třída - Př. primáti

chemie- příprava na test- výpočtové úlohy( str. 42- 44), vypočítej příklady ze str. 44 / 1-

5- modré

9.A chemie- příprava na test uhlovodíky, vypracuj str.46/ 1, 3,4  ,str. 47/ 2, 4, 6- 10

Baďurová zadání na webu ve vlastních rubrikách vlevo dole na webu

Brázdová 5.A Vlastivěda: Zopakuje si „povrch Evropy“ (podle mapy v sešitu)

Pracuje na skupinovém projektu: Kraje ČR

Evropa – povrch; Kraje České republiky

6.A Zeměpis: Dopíše si do pracovního listu (viz sešit) zvířata a rostliny žijící v jednotlivých 

typech krajin (příklad: tropický deštný les – hmyz, hadi, liány, orchideje, …)

Typy krajin v podnebných pásech

6.A Svět lidí: Pracuje na prezentaci „Slavné české osobnosti“

Česká kultura

7.A Dějepis: Z informačního zdroje vypíše 5 nejvýznamnějších husitských bitev

Pojmenuje a nakreslí 5 husitských zbraní

husitství

7.A Zeměpis: Zkontroluje a doplní obrysové mapy Asie – vodstvo

Vyjmenuje hlavní města států Střední a Jižní Ameriky (podle tabulky v sešitě)

Vodstvo Asie

Města S. a J. Ameriky

http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/5.třída-Př..odt
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/ČJ-čtení1-5.třída.pdf
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/ČJ-čtení2-5.třída.pdf
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/ČJ-čtení3-5.třída.pdf
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/6.třída-Př.-žahavci.odt
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/7.-třída-Př.-Atlas_sov_a_dravcu.ppt
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/7.třída-Př..pdf
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/8.-třída-Př.-primáti.ppt


8.A Dějepis: Zopakuje si látku „Národní obrození a revoluční rok 1848“

Připraví se na písemnou práci: „Průmyslová revoluce (vynálezci a vynálezy XIX. stol.)“ 

podle tabulky v sešitu

Národní obrození

Revoluční rok 1848

Průmyslová revoluce

8.A
Zeměpis: Zopakuje si zeměpisné informace o státech s. Evropy (Norsko, Švédsko, 

Finsko)

Vyhledá a dopíše si do sešitu základní informace o Dánsku a Islandu (rozloha, počet 

obyvatel, úřední jazyk, měna, státní zřízení, …)
Severní Evropa

Horálek 5.A
Český jazyk: Zopakuje si v sešitu rozdělení slovesných tvarů (jednoduché, složené, 

určité, neurčité)

Zopakuje si v sešitu tvoření podmiňovacího způsobu

Vypracuje cvičení: uč. 157/2 (domácí sešit); vypracuje výpisky z učebnice (s. 150–151): 

budoucí čas (do školního sešitu); vypracuje cvičení: uč. 151/1a (do školního sešitu)

Průběžně: opakuje si pravopis (do sešitu na diktáty)

Připravuje si text: „Můj kamarád“

6.A Český jazyk: Zopakuje si v sešitu rozdělení slovesných tvarů

Vypracuje výpisky: uč. s. 61 – slovesný čas (školní sešit – mluvnice); vypracuje cvičení 

61/1 (vypsat slovesa a určit jejich čas) do školního sešitu; vypracuje cvičení 60/4a do 

školního sešitu (rozkazovací způsob) 

Připravuje si slohovou práci (popis a charakteristika)

Průběžně: opakuje si pravopis (do sešitu na diktáty: uč. s. 40/6)

6.A Dějepis: Zopakuje si látku (řecká mytologie až starověká Sparta)

Vypracuje výpisky do sešitu (s. 89 – Atény)

Zodpoví do sešitu otázky za textem

8.A
Český jazyk: Zopakuje si základní větné členy (viz prezentace na moodle) → vypracuje 

výpisky do školního sešitu

Vypracuje pracovní list (přísudek) → písemná práce

Aplikuje pravidla o shodě přísudku s podmětem (do sešitu na diktáty: uč. s. 31/5)



9.A Český jazyk: Připravuje se na přijímací zkoušky

Opakuje si skladbu věty jednoduché → po návratu do školy písemná práce

Vypracuje výpisky (školní sešit; uč. s. 61 – přívlastek těsný a volný); 

Průběžně: opakuje si pravopis (uč. s. 80–83 + pravopisné weby)

9.A Dějepis: Zopakuje si látku o 2. WW (sešit) → písemná práce

Vypracuje výpisky: uč. s. 77 (kapitulace Japonska)
Vypracuje výpisky: uč. s. 82 (norimberský proces)

Bärtlová 7.A
Anglický jazyk: Lekce 4 (vypsat slovíčka str. 37, přečíst a přeložit text str. 32 - 33)

8.A
Anglický jazyk: Lekce 9 (vypsat slovíčka str. 78, přečíst a přeložit text str. 72 - 73)

9.A Přírodopis: výpisky Kůže (uč. str. 88 - 89) a Komunikační síť (uč. str. 90 - 91)

9.A Zeměpis: výpisky Liberecký kraj (uč. str. 86 - 87) a doplnit města do slepé mapy

9.A Anglický jazyk: Lekce 5 (vypsat slovíčka str. 52, přečíst a přeložit text str. 46 - 47)

9.A Ekologie: referát Chráněné oblasti ČR (NP, CHKO….) a vlepit to do sešitu na Z

Holmanová 6.A Francouzština: pracovní list Pracovní list

7.A Čeština: pracovní list Pracovní list

Vostárková 6.A Němčina: Opakování již zadaných slovíček – Pracovní sešit strana 33

Procvičit si časové údaje – zápis v sešitě a tabulka v učebnici na straně 34

Vypracovat v pracovním sešitě na str. 31 cvičení 1,2

7.A Němčina: Opakování již zadaných slovíček – Pracovní sešit strana 67

Procvičit si předložku „in“ a číslovky – zápis v sešitě a v učebnici na straně 68 - 69

Vypracovat v pracovním sešitě na str. 65 cvičení 4

V učebnici na straně 69 vypsat do sešitu a naučit se matematická znaménka (na 

postranní liště) a do školního sešitu vypracovat na str.69 cv. 6 – napsat pouze výsledek, 

ale slovem.

8.A Němčina: Opakování již zadaných slovíček – Pracovní sešit strana 36

Procvičit si časování slovesa „müssen“ – zápis v sešitě a tabulka v učebnici na str. 28

Vypracovat v pracovním sešitě na str. 29 cvičení 6 a na str. 34 cvičení 3

http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/Holmanová-FrJ-6A.doc
http://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2020/03/Holmanová-ČJ-7.A.doc


V učebnici na straně 29 vypsat do sešitu a nastudovat výrazy z tabulky cv. 4 časové 

údaje (Am Morgen x morgens….)

Ke zkoušení dopilovat popis dne.

Najbrt zadání na webu ve vlastní rubrice vlevo dole na webu

Steinbauer zadání na webu ve vlastní rubrice vlevo dole na webu


