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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Označit přídavná jména, tvořit přídavná jména opačného 
významu

1. U38-39/16-20

2.

Čtení
Rozpoznávat prózu od poezie, výrazné čtení uměleckých textů, 
ukázky prózy

Najděte v učebnici básničku, která se vám dobře čte a 
rozumíte jí. Pošlete mailem její název a napište o čem 
je.

Sloh Chápat popis pracovního postupu, provést výběr vhodných 
prostředků, popsat postup U71

AJ
Učit se číst nahlas plynule a foneticky správně. Přečti a přelož článek UČ str. 96, poslechni si CD - 

nahrávka číslo 25. PR.S. str. 68,69 - doplň názvy 
podle učebnice str. 104, 105

M
M

Zapisovat desetinným číslem údaje o délce, hmotnosti a ceně 1. zvažte potraviny, které máte doma - zbytek mouky, 
rýže, těstovin... a zapište v kg a g

2. najděte v letáku slev ceny jednotlivých potravin a 
oblečení, zapište a zaokrouhlete na desítky, stovky

G
Využívat znalostí o krychli a kvádru k náčrtům těles ve 
čtvercové síti

načrtněte síť kvádru a krychle ve čtvercové síti 
(použijte čtverečkový papír)

ZI
Vkládat do textu kliparty, pracovat s WordArtem - vytvořit 
upoutávku na sváky jara - Velikonoce 

Vytvořte pozvánku na Velikonoční výstavu nebo 
besídku jakoby se měla uskutečnit

D
Popsat rozkvět české kultury koncem 19. století; určit nový 
název rakouského císařství; vyjmenovat nejvýznamnější 
osobnosti 19. století 

U44-45 PS35 cv.1

OV
Popsat práva dítěte, objasnit pojem týrané a zneužívané dítě, 
znát instituce pomáhající řešit porušování práv dítěte

Vyhledejte a napište instituce, které pomáhají řešit 
porušování práv dítěte



F
Při pokusu popsat lom světla, popsat rozdíl mezi spojkou a 
rozptylkou, objasnit pojmy ohnisko, ohnisková vzdálenost

Přečtěte si text v učebnici str. 67-69, prohlédněte 
obrázky, na kterých uvidíte pokusy. Až se vrátíme do 
školy, tak si je zkusíme. Pokud máte doma lupu, 
vyzkoušejte, co dělá !!

P
Vyjmenovat zástupce vodních ptáků, vysvětlit pojem vodní 
pták, určit, co je pro ně charakteristické, v jakém prostředí žijí a 
jak mu jsou přizpůsobeni, určit, čím se živí, jak se rozmnožují 

Přečti si téma vodních ptáků v učebnici, zkus popsat 
stavbu těla Holuba domácí v PS

Z
Popsat polohu, rozlohu, přírodní, hospodářské a společenské 
podmínky střední Ameriky 

uč.38-39
PS 32-33

HV
Uvést základní údaje o vzniku a historii hymny, poslouchat 
relaxační hudbu - muzikoterapie, izolovaně i při tanci předvést 
krok poskočný, cvalový a krok se zhoupnutím ve 3/4 taktu

Napište, kdo složil hudbu a text naší hymny a kde 
poprvé zazněla

TV

Využívat základní kompenzační a relaxační techniky k 
překonání únavy. Použít k pohybové hře i jiné předměty než 
tělocvičné náčiní, vytvářet varianty k osvojené pohybové hře.
Vysvětlit pojem zdravotní oslabení, uvést konkrétní příklady, 
preventivní opatření, pohybový režim

Choďte do přírody, cvičte, tancujte... hýbejte se. Váše 
úsilí zaznamenávejte. Ráda vaše výsledky uvidím, 
porovnám s ostatními a pokud to půjde, budeme s 
nimi pracovat ve škole

Komunikace 
s rodiči

Moji žáci, věřím, že jste neusnuli na vavřínech a snažíte se nezapomenout to, co jste se dosud naučili. Budu moc ráda, 
když o sobě dáte vědět ať už mailem nebo přes WhatsApp. Těším se na zprávy od vás. Milí rodiče, prosím pomozte 
překlenout vašim dětem těžké období domácí přípravy. Jistě zvládnete dohlédnout na vypracování domacích úkolů 
vašich dětí. Budu moc ráda, když se o jejich aktivitách dozvím. Přeji vám hodně zdraví, spoustu energie a pevné nervy. 
Eva Rousová


