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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Třídit přídavná jména na tvrdá a měkká U39-40/21-27 Pracujte v učebnici na str. 39 -40, cvičení 21-27 (vyberte si alespoň tři 
cvičení). Probrané učivo můžete trénovat v on-line prostředí - www.
pravopisne.cz

Čtení
Čtením přiměřených textů získávat pozitivní vztah k literatuře Najděte krátký článek v novinách, v časopise nebo na internetu, který 

se týká současné situace v České republice, článek zkopírujte nebo 
ofoťte, vyznačte nejdůležitější informace a pošlete mi ho mailem nebo 
na WhatsApp

Sloh  Podle návodu popsat vlastními slovy pracovní postup Určitě nyní maminkám doma pomáháte. Popište nějakou společnou 
činnost. Můžete mi poslat i zvukovou nahrávku 

AJ
Reagovat na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby UČ. str. 107- článek, nahrávka č.27, PR.S. strana 70, doplň v 

pracovním sešitě slova do vět.

M
M

Písemně sčítat a odčítat desetinná čísla - procvičujte v on-line prostředí. 
Příklady si pište do sešitu. Nezapomeňte, že desetinná čárka musí být 
pod desetinnou čárkou i ve výsledku. 

1.http://www.diktatyapriklady.cz/

2.https://www.umimematiku.cz/

https://www.onlinecviceni.cz/

G
Načrtnout krychli a kvádr ve čtvercové síti Opakujte

ZI
Pokusit se formulovat požadavek při vyhledávání na internetu. Informace o koronaviru - Co to je? Kde a kdy se objevil poprvé? 

Prevence, příznaky, přenos. Doplňte obrázkem. Získané informace 
pošlete mi ho mailem. 

D
Chápat význam hesla „Národ sobě“, seznámit se s výzdobou Národního 
divadla

Přečíst si v U 45, s pomocí učebnice vypracovat úkoly v PS35 cv.2,36 
cv.3, poznat budovu Národního divadla v Praze

OV
Rozpoznat netolerantní chování, chápat projevy šikany jako protiprávní 
jednání, znát odpovědnost za své jednání

Napiš vlastními slovy co je šikana, projevy šikany, doporučení pro 
oběti šikany, na koho se můžeš obrátit. Vytvoř krátkou prezentaci či 
napiš ve wordu.  Pokus se na internetu vyhledat informace o trestní 
odpovědnosti za šikanu. 

http://www.diktatyapriklady.cz/desetinna-cisla/priklady-desetinna-cisla-1/
https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid


F
Co všechno dovedou čočky Přečtěte si v učebnici str. 71-74

P
Seznámit se zástupci ptáků žijících na polích a mezích,  vyjmenovat je a 
určit, v jakém prostředí žijí a co je pro ně charakteristické. Seznámit se s 
pojmem hrabavý pták, určit, čím se živí. 

Uč - přečti si kapitolu o ptácích žijících na polích.  Přečti si i PL Hrabiví 
ptáci, který je v emailu. Úkol: Napiš odpovědi do PL a své výpisky ve 
Wordu odešli zpět, nebo můžeš vyfotit  a poslat zpět Mailem/ přes 
WhatsApp.

Z
Popsat polohu, rozlohu, přírodní, hospodářské a společenské podmínky 
světadílu Jižní Amerika, uč.40-41, PS 34

Přečtěte si informace o jižní Americe v učebnici na str. 40 -41. S 
pomocí učeb. vypracujte úkoly v prac. sešitě na str. 34

HV
Získávat poznatky z oblasti hudby z internetu, vyhledávat hitparády, 
informace o zpěvácích a skupinách

Vyhledej na internetu informace o oblíbených zpěvácích a skupinách.

TV
Cvičit na stanovištích. Připrav si doma tři stanoviště - napiš si na papír;( lehy - sedy, dřepy, 

výskoky ), na každém stanovišti proveď cvik patnáctkrát. Zopakuj 
několikrát týdně.


