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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Rozeznávat mluvnické kategorie sloves; doplnit do vět vhodné 
tvary sloves

1. Popiš, co děláš ráno (asi 4 věty) nejdříve v přítomném 
čase, pak v minulém a budoucím čase.

2. Vyčasuj sloveso jít ve všech časech a vymysli 3. věty 
s tímto slovesem v čísle množném

Čtení
Bezpečně určit báseň; předčítat báseň Vyhledej na webu jakoukoliv báseň, které rozumíš a 

přepiš jí do sešitu nebo mi ji pošli.

Sloh 
Popsat vlastnosti osoby; využívat Prav.českého pravopisu pro 
bezchybný písemný projev PS 24-25

PS 24-25

AJ
Opakovat a procvičovat slovíčka a fráze 3. lekce SHOPPING 
CENTRE

V PS můžete vypracovat úkoly, kterým rozumíte - od 
strany 14.

M
M

Využívat poznatku /úpravy dělence i dělitele/ v dalším dělení. 
Provádět několik početních operací s danými čísly. Vymýšlet slovní 
úlohy na různé početní operace

http://tozvladnesstudente

2. Vymysli jednoduchou slovní úlohu a pošli ji mailem

G
Sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti 
- pravidelné mnohoúhelníky 

Narýsuj tři rovinné útvary do sešitu a vyznač jejich 
souměrnosti

ZI
Seznámit se s pojmem pirátství na internetu, vyhledat informace Vyhledej informace o internetovém pirátstí. Zda je to 

tresné a čeho se to týká.

D
Vysvětlit příčinu upálení Jana Palacha U 54-55, PS 36-37

OV
Objasnit funkci armády v souvislosti s politickou a bezpečnostní 
spoluprací mezi státy, vysvětlit význam armády při živelných 
pohromách

Sledujte situaci v médiích

http://tozvladnesstudente
http://tozvladnesstudente


F
Vyjmenovat druhy elektráren. Popsat, jakým způsobem se vyrábí 
elektrická energie v jednotlivých elektrárnách. Na příkladech určit, 
které zdroje energie jsou obnovitelné a které neobnovitelné

Toto učivo je na dva týdny, nemusíte pospíchat. Přečtěte 
si text v učebnici a zkuste doplnit pracovní sešit. 
Učebnice str.74 - 78, PS str.25-26

CH
Zhodnotit užívání paliv jako zdrojů energie  

P

Vysvětlit, jak zemská přitažlivost /gravitace/ ovlivňuje pohyb hornin 
na svazích, seznámit se s typy pohybů hornin na svazích a popsat 
je, vysvětlit, jak přetváří zemský povrch povrchová voda, popsat 
typy povrchových vod a popsat jejich činnost 
 

uč.15-18, přečtěte si text v učebnici a pokuste se 
vypracovat úkoly v  PS 3/2, 4/3

Z
Rozhodnout, který dopravní prostředek je nejvýhodnější pro 
cestování do zahraničí, seznámit se s potřebnými doklady pro 
cesty do zahraničí

PS 37-38

HV
Správně nasadit tón, správně dýchat, určit melodii vzestupnou a 
sestupnou, pohybem vyjádřit výraz a náladu hudby.

Zpívejte si. :-).  Vyhledejte písničky, které se vám líbí a 
napište, zda se jedná o smutnou, či veselou píseň. 
Pošlete mi odkaz.

TV

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

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


