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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit rod a číslo podstatných jmen (podstatná jména rod muřský, 
ženský, střední, třídit podle kritérií) - pokračovat.

1.Učebnice str. 32 cvičení 7b,c (vypracuj do školního 
sešitu)

Opakovat vyjmenovaná slova. 2.Pracovní sešit str.19 cvičení 2

Čtení
Mít pozitivní vztah k literatuře  Číst knihu dle vlastního výběru; zhodnotíme společně 

ve škole

Sloh Doplnit vlastní adresu, uvést příklady, kde najde svou adresu  Napiš do školního sešitu

AJ
Snažit se popsat, jaké domácí práce dělám (I do what I can). 
Seznámit se s online materiály - helpforenglish.cz 

Domácí práce - výslovnost, seznam činností - najeď 
kurzorem myši na "žárovku", uslyšíš, jak se správně 
slovíčko vyslovuje. 

M
M

Písemně sčítat a odčítat s přechodem přes základ, provádět 
kontrolu výsledků

1.Učebnice str.10 cvičení 16; vypracuj do školního 
sešitu. 

2.

G
Objasnit pojem přímka, úsečka, polopřímka Učebnice str. 74 - podle obrázku zopakovat rozdíly 

mezi pojmy

ZI
S pomocí učitele vytvořit návrh na pozvánku, vizitku Vkládat 
obrázek, orientovat se v nástrojích obrázku

D
Seznámit se s obdobím starověku v oblasti východní Asie.
Vytvořit si představu o řecké civilizaci podle encyklopedií a 
obrazového materiálu

Podívej se na motivační video Byl jednou jeden člověk 
- první říše 

OV
Uvést základní informace o sociálních, právních a ekonomických 
otázkách rodinného života.

Jistě sleduješ, co se právě teď děje. Dokážeš popsat, 
co se ve vaší rodině změnilo, co je u Vás doma za této 
situace jinak?



F
Opakovat a procvičovat učivo o síle Projdi si učebnici od str.30 do 35. Zkus odpovědět na 

otázky na straně 35.

P
Vysvětlit, proč rostliny a živočichové žijí ve vzájemných vztazích, 
objasnit přirozenou biologickou rovnováhu. Vytvořit prezentaci 
zařazení živočichů

Z
Určit polohu, popsat přírodní poměry, vyhledat kulturní 
zajímavosti a velká města, charakterizovat hospodářské poměry 
Libereckého kraje

Památky libereckého kraje - motivační video

HV
Střídat sólový zpěv se sborovým, poznat sluchem stupnici 
mollovou a durovou, zdokonalit se v tanečních krocích - třídobá 
chůze v kruhu, dvoudobá chůze v průpletu a přísuvný krok, tvořit 
hudební doprovod

VKZ
Svěřit se se zdravotním problémem dospělému, lékaři, na 
modelových situacích předvést přivolání odborné pomoci, 
komunikaci s lékařem. 

TV
Provádět různé skoky na trampolíně, využít trampolínu k 
relaxačním a protahovacím cvičením. Uplatňovat základní 
zásady poskytování první pomoci a zvládat zajištění odsunu 
raněného

Komunikace 
s rodiči

Moji milí žáci a žákyně, svědomitě doma vypracujte zadaná cvičení. Těším se na Vás. Budťe na sebe opatrní. Vaše třídní učitelka.


