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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Používat ve větách podstatná jména rodu mužského životného v množném 
čísle (pán, muž). 

1. Uč. str. 47, cv. 9 - doplňte i - y podle vzoru pán. Uč. str. 48, cv. 11 - 
slova v závorce užijte v 1.p.č.mn.

2. Cvičení přepiš do sešitu.

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

současné situace v České republice.

Sloh 
Přepsat vypravování, použít spisovná slova. PR.S. str. 18, cvičení e. Přepiš článek v PR.S. Slova nespisovná nahraď 

slovy spisovnými.

AJ
Rozumět základním informacím v krátkých poslechových textech, které se 
týkají osvojených tematických okruhů (Oblečení) 8. lekce. Uč. str. 104, 105. Poslechni si text na CD č. 24, sleduj současně v 

učebnici. Text si ještě jednou přečti a přelož do sešitu.

M
M

Zaokrouhlovat dané číslo na stovky, desítky. Sčítat, odčítat, doplňovat 
znaménka tak, aby byl zápis pravdivý. 

1. Uč. str. 18, cv. 1, 2. Uč. str. 51, cv. 16

2.Napiš do sešitu.

G
Popsat, vyznačit a označit úhel, rozlišit druhy úhlů
-narýsovat, označit a měřit úhel pravý a ostrý

Uč. str. 61, 62. Přečti si měření úhlů, narýsuj úhly str. 62, cv. 1a, 2.

ZI
Pokusit se o skupinový videohovor v aplikaci WhatsApp nebo Messenger. Napište mi prosím, zda máte v mobilu nainstalovanou aplikaci WhatsApp a 

máte možnost uskutečnit hovor (mobilní data). Pokud souhlasíte, abych s 
vašimi dětmi mluvila, pošlete mi, prosím do mailu telefonní číslo, na které 
bych mohla volat. Čas o podrobnosti budou v mailu.

D
Seznámit se se způsobem stravování a stolování ve středověku - 
pokračovat.

Napiš odpovědi na otázky, které najdeš v učebnici str. 43. Pracuj s textem, 
který jsi četl/a minulý týden (Uč. 42, 43)

OV
Jednoduchou formou se seznámit s Listinou základních práv a svobod, 
vyjmenovat základní práva a povinnosti občanů.

https://teenage.cz/tahak?id=2188&strid=referat-listina-zakladnich-lidskych-
prav-a-svobod - zde si můžeš stáhnout zákl. informace https://edu.
ceskatelevize.cz/fyzicka-a-pravnicka-osoba-vlastnictvi-
5e4418f817fa7870610ed22d - zajímavé video o vlastnictví



F
Uvést příklady, kdy stlačený vzduch koná práci - Hydraulické stroje Toto je úkol z minulého týdne. Přečti si text z učebnice str.31- 34.Vypracuj 

úkoly v PS str.12

P
Vysvětlit pojem hlavonožci, vyjmenovat zástupce hlavonožců, určit, v jakém 
prostředí žijí a čím se živí 

Učebnice strana 15 - 16. 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. Doplní úkoly do pracovního sešitu strana 4 - 5 
Měkkýši.

Z
Pokračovat - charakteristika států severní Evropy - Finsko, Dánsko, Island, 
Norsko, Švédsko. 

1/Vyhlej tyto státy na mapě nebo v Atlase, najdi si hlavní město tohoto 
státu.  2/ úkoly, které zvládneš sám, se pokus vyřešit v PS - státy severní 
Evropy.

HV
Zazpívat si pět písní. Podle tvaru i zvuku poznat xylofon a klarinet. Zazpívej si sám/a pět písní, které znáš z výuky HV. Najdi si na you tube, 

jak zní při hraní xylofon a klarinet. Poznáš rozdíl?

VKZ

Vysvětlit rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů. Pokud má muž se ženou nechráněný pohlavní styk, žena může otěhotnět. 
Ve spolupráci s rodiči shlédni video. Jedná se o citlivé téma. S případnými 
dotazy se obrať na rodiče. 
Odkaz na video

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, zasílám další týdenní plány pro děti. Děkuji za Vaši okamžitou zpětnou vazbu. Přeji Vám i dětem klidný týden. Mačurová

https://www.youtube.com/watch?v=c5uumpJZbkc&has_verified=1

