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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ
Opakovat vyjmenovaná slova, doplňovat i - y do slov. 1. UČ. str. 32, cv. 8.

2. Přepiš do školního sešitu

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

Sloh Tvořit věty na daná slova. PR.S. str. 41, cv. 2. Napiš do prac.sešitu.

AJ

Snažit se popsat, jaké domácí práce dělám. Seznámit se se slovní slovní 
zásobou Housework : wash the dishes, - mýt nádobí, a dishwasher- 
myčka, hang out the laundry - věšet prádlo, wash - prát, a wasching 
machine - pračka  

PS s.54 -  Vybarvi obrázek /nebo více/, kde je domácí práce, kterou 
doma během týdne doma uděláš. Potom se pokus k obrázkům napsat 
slovíčka anglicky - podívej se v UČ  na lekci12, nebo na online 
materiál z min. týdne.  

M
M

Písemně sčítat a odčítat s přechodem přes základ, provádět kontrolu 
výsledků. Řešit jednoduché slovní úlohy.

1.Uč. str. 10, cv. 18, 19

2.Napiš do školního sešitu

G Rýsovat a porovnávat úsečky. UČ. str. 77 cv. 2, 4. Rýsuj na papír bez linek.

ZI
Pokusit se vytvořit informační leták Informace o koronaviru - Co to je? Kde a kdy se objevil poprvé? 

Prevence, příznaky, přenos. Doplňte obrázkem. Pokud se vám povede 
leták vytvořit, pošlete mi ho mailem. rousova@koralekkladno.cz

D
Seznámit se s obdobím starověku v oblasti východní Asie - pokračovat. UČ - Starověk na Dálném východě. PS 30/1 - na mapě najdi řeky 

Indus a Gangu. PS 31/5  Pokus se spojit pojmy, které patří k 
Starověké Číně

OV
Rozlišit postavení a role rodinných příslušníků, popsat vztahy v rodině.

Když se večer sejdete u večeře, povyprávějte si, kdo co dělal celý den. 
Vypadal by Váš všední den před jarními prázdninami jinak?

F

Vysvětlit, že všechna tělesa jsou přitahována svisle k Zemi, zdůvodnit, že 
čím je těleso těžší, tím větší silou je přitahováno k Zemi. Vysvětlit pojem 
gravitační síla, uvést, že gravitační pole je kolem každého tělesa

Toto učivo je na dva týdny, nepospíchej. Přečti si text v učebnici, 
prohlédni si obrázky - str. 36-37.



P
Rozlišit pojem ekosystém a společenstvo, uvést příklady ekosystému a 
živočišného společenstva 

Učebnice strana 55 - 56. Žák si přečte, třeba i několikrát a třeba i s 
vaší pomocí a odpoví na otázky pod textem, případně můžete pro 
žáka vymyslet další otázky. Může si udělat prezentaci jednoho 
ekosystému, společenstva

Z
Seznámit se s hospodářskými poměry Královéhradeckého kraje, určit 
polohu, popsat přírodní poměry, vyhledat kulturní zajímavosti a velká 
města. 

UČ s 44-45. Vyhledej 3 místa na mapě z KH kraje, kam by ses chtěl s 
rodinou nebo kamarády podívat.  

VV

HV
Získávat poznatky z oblasti hudby z internetu. Vyhledej na internetu informace o oblíbených zpěvácích a skupinách.

VKZ

Vysvětlit pojem úraz, zhodnotit rizika úrazů v v různých situacích. Napiš pět příkladů úrazů, které se mohou stát např.: v domácnosti, na 
ulici nebo na hřišti. Napiš třemi větami, jak úraz ošetříš. Úkol napiš ve 
wordu a zašli jako přílohu na mail: brichacova@koralekkladno.cz 

TV
Cvičit na stanovištích.

Připrav si doma tři stanoviště ( lehy - sedy, dřepy , výskoky ), na 
každém stanovišti proveď cvik desetkrát. Zopakuj několikrát týdně.

Komunikace 
s rodiči

Vážení rodiče, zasílám další týdenní plány s úkoly pro Vaše děti. Po vzájemné konverzaci emaily, telefonicky nebo SMS zprávami, zvládly

děti výše zadané úkoly bez problémů. Děkuji za zpětnou vazbu a přeji Vám i dětem pokud možno klidný týden. Opatrujte se. 

Hana Mačurová


