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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Používat předložku správně ve větách. Psát podstatná jména,určit rod a 
vzor.

1.Uč. str. 35, cv. 3; utvoř a napiš věty. Uč. str. 35, cv. 4 a, b.

2. Piš do sešitu. Pošli na WhatsApp nebo email

Čtení
Určit hlavní postavy příběhu, jednoduchými větami popsat charakter 
hlavní postavy

Z knihy, kterou právě nyní čteš, vypiš postavy příbšhu, napiš charakterové vlastnosti 
hlavní postavy.

Sloh Tvořit věty s danými slovy. PR.S. str. 45 - Hrajeme si se slovy - vyber slova pod cvičením

AJ
Pokračovat - slovní zásoba  Velikonoce  (Easter) Přečti si PL. Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60  

Odpověz si na otázky 1/ Jakými barvami zdobí vejce na Ukrajině?  2/ Co to znamená 
Hunting eggs?  

M
M

Řešit jednoduché slovní úlohy. Písemně sčítat a odčítat s přechodem 
přes základ.  

1. Uč. str. 10, cv. 22. Str. 11, cv. 23

2.Napiš do sešitu - pošli na WhatsApp nebo email

G
Graficky násobit úsečky. Přečti si v učebnici str. 79, 80 -  Násobek úsečky (postup při rýsování). Vypracuj v PR.

S. str. 37 cv. 1, 2.

ZI

Orientovat se v prostředí různých prohlížečů -Pojmy - internetové služby, 
elektronická pošta, prohlížeč webových stránek, web, internetová adresa

Po rozkliknutí odkazu se vám otevře Toglic. Pin neměníte, jen doplníte své jméno. 
Otevře se vám úkol s názvem Internet. Kliknete na šipku, otevře se křížovka a už 
můžete doplňovat. Pokud vyplníte řádek správně, bude zelený. Hotová křížovka se 
sama uloží. Křížovku můžete řešit společně se svými spolužáky přes messenger. :-)
Toglic

D
Seznámit se se životem v době nejstarších civilizací - Řecko, najít na 
mapě Krétu a Řecko, seznámit se s legendou o Trojské válce, popsat 
městské státy.

Možnost shlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=K64M2pn6WqQ . Úkol: 
K článku z minulého týdne, který jsi vybral/a napiš3-5 vět a nalep (nakresli) obrázek. 
Nazapomeň na nadpis.  Velikost papíru je na tobě A4,  nebo menší A5

F
Jak určujeme svislý a vodorovný směr? jak velká je gravitační síla? Přečti si text v učebnici str.38 až41. Vypracuj cvičení 5-7 v pracovním sešitě na straně 

20.

P
Popsat rostlinnou buňku podle obrázku, vysvětlit pojem jednobuněčný a 
mnohobuněčný organismus, vyjmenovat funkce buňky, objasnit, co jsou 
orgány a orgánové soustavy rostlin, vyjmenovat životní podmínky, které 
potřebuje rostlina k růstu 

Učebnice strana 5 - 6 učebnice Botanika - je to nová učebnice, budu vám ji posílat 
naskenovanou. 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. 

https://toglic.com/cs/pin/WJE558


Z

Seznámit se s hospodářskými poměry Pardubického kraje, určit polohu, 
popsat přírodní poměry, vyhledat kulturní zajímavosti a velká města. 

Přečíst si v UČ S.46-47. v PS u Pardubického kraje odpověz na otázky, které zvládneš 
sám. Jaké dopravní prostředky se vyrábějí ve Vysokém Mýtě? 

VKZ
Uvést vhodné způsoby ošetření běžných úrazů, ošetřit běžná poranění. Na internetových stránkách vyzkoušej kvíz https://www.skolasnadhledem.

cz/game/4427

TV
Sledovat zdroje informací o možných pohybových aktivitách vzhledem k 
současné situaci v ČR 

Sleduj na internetu možnosti aktivit v přírodě, které jsou v dané situaci v ČR již 
povoleny.

Komunikace 
s rodiči

Přeji všem krásné Velikonoce


