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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Vyhledat a označit základní větné členy – podmět a přísudek 1.Učeb.48/5a) -vypiš do sešitu podmět a přísudek z každé věty 
na samostatný řádek. Podtrhni je vlnovkou červeně nebo rovnou 
čarou modře. 5b)vypište podstatná jm., přídavná jm., a slovesa
http://cestina.diktaty.cz

Po otevření odkazu výše, doplňte i,y a výsledek mi odešlete na 
mail. (Modré okénko pod cvičením).

Čtení
Užívat při čtení slovní a větný přízvuk; reprodukovat text za pomoci 
otázek

Přečtěte úryvek z knihy, kterou čtete rodičům a zeptejte se jich o 
čem úryvek je. Klidně i recept z kuchařky :-) (Zkuste jim položit 
otázky)

Sloh Popsat město podle informací v textu; číst s porozuměním PS 27-28, na základě přečteného textu vypracuj cvičení na str.
28

AJ
Opakovat a procvičovat slovíčka a fráze 3. lekce SHOPPING 
CENTRE. Přečíst a přeložit text v učebnici na straně 12.

V PS můžete vypracovat úkoly, kterým rozumíte - od strany 14.

M
M

Rozdělit dané číslo v daném poměru, zapsat a přečíst čísla v poměru Pracovní sešit str.16, cv.1-4

Podívej se na odkazy a návody z minulého týdne. 

G
Sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti - 
pravidelné mnohoúhelníky, kruh

Učebnice 62/8 a,b), 63/9 - narýsujte obrazce do sešitu

ZI

Pokusit se vytvořit pohlednici nebo prezentaci v programu 
AdobeSpark. 

Oprašte svoje mozkové závity a vzpomínejte. :-). Vyfoťte 4 
fotografie vašich různých činností v tomto týdnu a vložte je do 
aplikace. Odkaz se otevře v angličtině. Zkopírujte ho a vložte do 
vyhledávače. Klikněte na první odkaz-přeložit tuto stránku. 
Věřím, že to dáte. Pište, volejte.
https://spark.adobe.com/

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=90&sel=1
https://spark.adobe.com/


D
Opakovat učivo - Rok 1968, Období normalizace, odpovídat na otázky Znovu si přečti text,pokus se odpovědět na otázky U55 a U57, 

písemně na papír odpověz na 3 otázky na str.57oranžový rám. 
- opakování.Odpovědi si založ do učebnice.

OV
Vysvětlit, kdo rozhoduje v případech porušení zákona a případných 
trestech, objasnit účel trestu, rozumět pojmu prevence

Napište, co znamená slovo prevence všeobecně. Napište, kdo 
rozhoduje v případech porušení zákona a případných trestech.

F
Popsat výhody a nevýhody jednotlivých druhů elektráren, objasnit 
dopad výroby a spotřeby el. energie na životní prostředí, seznámit se s 
pojmem jaderná energie, jaderný reaktor

Učebnice str 79-80

CH
Pokusit se uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v potravě 
z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy

K zamyšlení se: 1/ Najdi doma potraviny, které obsahují škrob. 
2/  Přečti si na různých potravinách, jaký mají podíl tuků, 
sacharidů. 3/Udělej si jeden den v týdnu, kdy si nevezmeš 
sladkosti. 4/Která zelenina ti přijde hodně sladká?

P

Vysvětlit, co jsou nerosty a jak vznikají, popsat vnitřní stavbu 
nerostů Seznámit se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů, 
s jejich charakteristikou a příklady 

uč.23-27, PS 5/1; Podívejte se na video. Najdete tam příklady 
nerostů a seznámíte se s jejich vlastnostmi. Video ti pomůže 
vypracovat úkol v prac. sešitě.

Nerosty - video do 2,20s

Z

Vyhledat památky UNESCA v ČR; Prac. sešit str. 39. K vypracování úkolu ti pomohou videa níže.

sedm divů světa - video

Památky v ČR - krátké video

HV
Zazpívat si každý den alespoň jednu píseň, pět písní znát zpaměti, 
poslouchat skladby, přiřadit skladatele, improvizovat při tanci

Zpívejte si nebo poslouchejte :-)

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.

https://www.youtube.com/watch?v=HMGrS-0NtAM
https://www.youtube.com/watch?v=8unwmTZJQvY
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8cG430bxw

