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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Vhodně používat a napsat tvary podstatných jmen. Určit a správně psát 
předložku.

1. Uč. str. 34 cv. 1a. Přečti si modrou tabulku v učebnici str. 34 - tvary 
podstatných jmen. UČ. str. 35, cv. 2 a,b - napiš a podtrhni podstatná 
jména s předložkou.

Čtení
Číst přiměřené texty. Přečti si krátký článek v novinách, v časopise, na internetu, který se 

týká současné situace v České republice.

Sloh 
Napsat jednoduchý dopis PR.S. str. 42, cv. 1. Přečti si dopis (Pejsek a kočička), oprav chyby a 

dopis napiš správně.

AJ

Seznámit se slovní zásobou k videu Barvení velikonočních vajíček: dyed easter 
eggs - barvená velikonoční vajíčka, fresh leaves - čerstvé listy/lístky rostlin, skin 
from yellow onions - slupky ze žluté cibule, pantyhoses /tights - punčochy, twist  - 
zakroutit

1/Pustˇ si video aslepoň 2x,  zapni si anglické titulky - Video  http:
//www.czechcookbook.com/naturally-dyed-easter-eggs/. 2.1/ Je na 
toto barvení vhodné použít hnědá nebo bílá vajíčka? 2.2/Do jaké 
barvy se obarvila vajíčka? 3/ K čemu použili ve videu olej? 

M
M

Písemně násobit, dělit. Vkládat správné symboly. 1. Uč. str. 12, cv. 6. Uč. str. 13, cv. 9, 13.

2. Napišdo sešitu.

G
Graficky sčítat a odčítat úsečky PR.S. str. 36, cv. 5. Rýsuj v PR.S.

ZI
Orientovat se v prostředí různých prohlížečů Jaké znáte prohlížeče? Který nejčastěji používáte a proč? Odpovědi 

prosím mailem nebo na WhatsApp.

D
Seznámit se s textem v odborném časopise k probíranému tématu Nejstarší 
civilizace

Vyber si text, dle svého zájmu a během týdne si ho přečti -  napiš mi 
do emailu jencikova@koralekkladno.cz, jaký text jsi se rozhodl během 
týdne přečíst.  https://www.praktickeknihy.
cz/uploads/editor/files/atlas_dejiny_ng.pdf



OV
Vyjmenovat některé Velikonoční zvyky a tradice. https://edu.ceskatelevize.cz/pomlazka-5e441f3cd76ace2c451de296

F Porovnat velikost gravitační síly působící na dvě různá tělesa a na těleso v různé 
vzdálenosti od země

Přečti si text v učebnici str.36 a 37. Vypracuj cvičení 1 - 4 v pracovním 
sešitě na straně 19.

P
Zhodnotit význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňovat zásady 
bezpečného chování ve styku se živočichy i rostlinami

Žák se pokusí vymyslet pět vět o tom, jaký význam mají rostliny a 
živočichové v přírodě i pro člověka a pět vět o bezpečném chování ve 
styku se živočichy i rostlinami.

Z
Opakování  - Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj. Seznámit se s 
hospodářskými poměry, určit polohu, popsat přírodní poměry, vyhledat kulturní 
zajímavosti a velká města. 

Pokusit se v PS odpovědět na otázky k těmto krajům. Vypracuj  ty 
otázky, které zvládneš sám s pomocí UČ 40-45. 

HV
Rozeznávat různé hudební žánry, zapojit se do nácviku základních kroků - polka. Vyhledej na internetu druhy hudebních žánrů. Popros rodiče, aby ti 

ukázali základní kroky polky. Společně si zatancujte.

VKZ
Rozlišit méně závažná a závažná poranění, uvést příklady. Pracovní list (viz mail). Přečti text, splň úkol, vyfoť a zašli na mail 

brichacova@koralekladno.cz

TV
Zvládat průpravná cvičení vhodná k některým gymnastickým cvikům, vést 
rozcvičení 

Vzpomeň si, které cviky provádíme při rozcvičení v hodinách Tv, 
zacvič si doma (na zahradě) s rodiči, prarodiči - veď rozcvičku.

Komunikace 
s rodiči

Vážení rodiče, posílám další týdenní plány pro děti. Děkuji za Vaši okamžitou zpětnou vazbu. 
Přeji Vám a dětem další pokud možno klidný týden. 
Mačurová

https://edu.ceskatelevize.cz/pomlazka-5e441f3cd76ace2c451de296

