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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

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

1. Uč. str. 48, cv. 12, str. 48, cv. 13 - POZOR - dát podstatná jména do 
tvaru čísla MNOŽNÉHO.

2. Pošli mi na email, WhatsApp

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 Zachovávat ve vyprávění posloupnost děje, dodržovat slovosled ve větách PR.S. str. 10/b. Napiš několik vět o tom, jak probíhal tvůj nedělní den 
(den před Velikonocemi)

AJ
Učit se číst nahlas a plynule. Reagovat na jednoduchá písemná sdělení PR.S. str. 64, cv. 1. str. 65, cv. 3 - spoj čarou slova s danými obrázky

M
M

Písemně násobit dvojciferným činitelem, provádět kontrolu výsledku. 1. Uč. str. 32, cv. 14, 15 - dbej na správný zápis čísel pod sebe.

2.Do sešitu, pošli mi na WhatsApp, email

G
Rozlišit druhy úhlů
-narýsovat, označit a měřit úhel pravý, ostrý, tupý, přímý

Uč. str. 63, cv. 3, 4, narýsuj na papír

ZI

Seznámit se s pojmem internetová síť, pokusit se vytvořit představu o 
fungování internetové sítě; Základní nástroje – zpět, vpřed, domů, oblíbené, 
historie

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
Charakterizovat průběh a důsledky husitského hnutí Přečti si článek Začátek husitských válek - Uč. str. 44, 45. Doplň v PR.S. 

str. 24, cv. 1, 2 (tajenka, husitský prapor)

F
Opakovat a procvičovat probrané učivo

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


P

Vysvětlit pojem kroužkovci, pozorovat a popsat základní části těla, porovnat 
vnitřní a vnější stavbu těla a vysvětlit funkci jednotlivých orgánů u 
kroužkovců, vyjmenovat zástupce kroužkovců, určit, v jakém prostředí žijí, 
čím se živí, jak se rozmnožují, objasnit, čím jsou někteří zástupci 
kroužkovců užiteční či škodliví 

Učebnice strana 16 - 17. 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. 

Z

Charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry států jižní Evropy - Španělsko, Portugalsko 

V PS 33-34 odpovědět na otázky, které zvládneš sám nebo s pomocí 
učebnice ( UČ 42-43).  Shlédnout video o Portugalsku https://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/10207220278-evropske-
pexeso/209552116230009

VKZ
Vyjmenovat nejčastější pohlavní choroby. Vysvětlit, jak se chránit před 
pohlavními chorobami.

S pomocí rodičů vyhledej na internetu termín sexuálně přenosná nemoc. 
Jedná se o citlivé téma. S případnými dotazy se obrať na rodiče.  Pokus 
se zapamatovat TŘI NÁZVY sexuálně přenosných nemocí. 

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 a klidné Velikonoce.


