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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Třídit PřJ na tvrdá a měkká, vhodně užívat slova v řeči U41, cvičení 28, 29a), 30 a,b). Přečtěte si na str. 38 informace v modrém 
rámečku

http://cestina.diktaty.cz

Po otevření odkazu výše, doplňte i,y a výsledek mi odešlete na mail. 
(Modré okénko pod cvičením). Pozor na množné číslo v rodě mužském 
živ. u tvrdého vzoru mladý chlapec- mladí chlapci 

Čtení
Číst ukázku, označit hlavní postavy příběhu, určit jejich vlastnosti Přečti si společně s rodiči ukázku z knihy Štěpán Kobliha není žádná 

bábovka, kterou najdeš v příloze mailu. Označte nebo napište jména 
hlavních postav. Ke každé napištealepoň dvě vlastnosti.

Sloh Napsat bezchybně adresu na doporučený dopis, vyplnit podací lístek. Učeb. str. 67, prac.s. 12-13. Proč posíláme některé dopisy doporučeně? 
Odpověď napište k obrázku v PS na str. 12

AJ
Rozumět slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených 
tematických okruhů

Uč. str. 108, 109 (8. lekce), poslechni si CD č. 28, přečti a přelož si článek

M
M

Písemně sčítat a odčítat desetinná čísla. Nezapomeňte, že desetinná čárka 
musí být pod desetinnou čárkou i ve výsledku. 

1.PS 21/1,2

2.PS 22/8 - klidně si příklady napiš

G
Využívat znalostí o krychli a kvádru k náčrtům těles ve čtvercové síti, 
respektovat proporce těles

V příloze mailu najdeš pracovní list.Pokus se vymyslet odpovědi.

ZI
Používat různé typy vyhledávačů, uvědomovat si nebezpečí virů a spamů ze 
sítě a být poučen jak zabezpečit PC

Co je to vir, spam? Jaké znáte vyhledávače? Odpovědi prosím mailem 
nebo na WhatsApp

D
Uvést uplatnění elektrické energie v prvopočátcích jejíhovzniku, popsat, 
který významný vynález byl využíván v dopravě; popsat rozvoj dopravy v 19. 
století

Přečíst text U46-47, vyhledej odpovědi na otázky str.47, v PS 36 vypracuj  cv.
1

OV
Seznámit se s pracovním právem, vyhledat některé informace v Zákoníku 
práce.

Pošli odkaz na webovou stránku, kde se můžeš seznámit se zákoníkem 
práce

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=65&sel=1


F
Vysvětlit použití čoček v optických přístrojích (fotoaparát, dalekohled, 
mikroskop, kamera)

Přečtěte si v učebnici str. 71-74

P

Seznámit se s informacemi,  jak se ptáci rozmnožují. Seznámit se s pojmem 
všežraví a nekrmiví ptáci. 

Přečíst si PL, pracovat dle instrukcí v PL. Prohlédnout si galerii ptáků na 
webových stránkách "naši ptáci" 

Naši ptáci 

Z

Seznámit se s nejvýznamnějšími státy severní části Jižní Ameriky, 
s  kulturními, společenskými, politickými a hospodářskými poměry 

uč.42-43, prosím přečtěte, PS 35-36 - vypracujte, nafoťte a pošlete

Jižní Amerika - prezentace

HV
Osvojit si tři nové písně vztahující se ke křesťanským svátkům, k ročním 
obdobím, slovně zhodnotit hudbu (jaká je a proč), pohybem vyjádřit výraz a 
náladu hudby

Najdi na youtube písničku, která se týká Velikonoc a pošli odkaz.

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.

http://www.nasiptaci.info/ptaci-rady/radypriklady/
https://www.youtube.com/watch?v=ltRivHbDfNk

