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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Skloňovat podstatná jména rodu mužského v jednotném čísle. 
Poznávat pravopis 1. a 4. pádu množného čísla vzor pán.  

1.Skloňuj a napiš tato podstatná jména rodu mužského 
- provaz, stan, nůž, pytel, učitel, pracovník, chlapec, 
námořník, 
2.Vypracuj do školního sešitu

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

ve škole

Sloh Napsat jednoduchý dopis (kamarádovi, kamarádce, rodičům, 
prarodičům, učitelce)

Vypracuj do školního sešitu

AJ
Učit se číst nahlas plynule a foneticky správně. Reagovat na 
jednoduchá písemná sdělení Učebnice str. 94, přečíst a přeložit text, poslech CD 

číslo 20. Pracovní sešit str.60, cv. 3, str. 61, cv. 6

M
M

Písemně sčítat a odčítat s přechodem desítek.Porovnávat čísla a 
vkládat správné symboly. Seřadit čísla podle velikosti vzestupně i 
sestupně

1.Učebnice str. 4 cv. 2, 7. Učebnice str. 5 cv. 8

2. Vypracuj do školního sešitu.

G
Opakovat učivo.

Učebnice str. 58, cvičení 2,3 (rýsuj na papír bez linek)

ZI
Napsat zprávu, komentář  k proběhlé školní akci. Mediální výchova - 
Stavba mediálních sdělení - příklady stavby a uspořádání zpráv, 
příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení 
/zpravodajství/

D
Popsat způsob oblékání v době románské a  v době gotické - 
pokračovat

Přečti si v učebnici str. 40, 41. Vypracuj v pracovním 
sešitě str. 22 - gotická stavba - vystřihovánky (vystřihni 
obleky a nalep) pracovní sešit str. 35

OV
Popsat svými slovy funkci a způsob volby obecního zastupitelstva, 
znát jméno primátora města Kladna.

Sleduj události, které se právě dějí: na www.
mestokladno.cz si přečti opatření, které město aktuálně 
vydalo v boji proti šíření koronaviru



F
Popsat tlakoměr (barometr), uvést k čemu se používá, dokázat 
vysvětlit základní meteorologické děje

Podívej se v televizi na předpověď počasí. Přečti si text 
v učebnici str.29-30. Pokud zvládneš, doplň úkoly v PS 
na str.11.

P
Vysvětlit pojem měkkýši, pozorovat a popsat základní části těla, 
vyjmenovat zástupce plžů, určit, v jakém prostředí žijí, čím se živí, jak 
se rozmnožují, objasnit, čím jsou někteří zástupci plžů škodliví /str.
12-13/

Z
Charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry států severní Evropy - Norsko, 
Švédsko 

 Dokument ČT - Švédsko 

HV
Interpretovat vybrané lidové a umělé písně, uvést základní informace 
o významu skladatelů poslouchané hudby, taktovat na čtyři doby, 
upevňovat získané dovednosti z nižších ročníků

VKZ
Vyhledat základní pravidla hygieny v různých situacích. 

TV

Uvést nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví a pohybový 
výkon, odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a 
sportem. Chápat zásady zatěžování; jednoduchými testy změřit 
úroveň své tělesné zdatnosti

Komunikace 
s rodiči

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

 
 


