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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určovat slovní druhy a jejich základní mluvnické kategorie 1. Učebnice 41/31a),uč. 41/32; učebnice 42/33 - napište; Uč.42/35 a,b

procvičuj online

Čtení
Číst naukový text, vyhledat hlavní informaci v textu, uvědomit si význam 
ilustrace v naukovém textu

Článek bude v příloze mailu

Sloh 
Užívat vhodných jazykových prostředků, odpovídat na otázky, doplnit věty 
vhodnými slovy

PS22 Cyklista na jaře

AJ
Rozumět jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby (nehody,  zdraví, 
nemoci)

Přečti si věty a prohlédni obrázky - UČ str. 112, přelož věty do Aj v PR.S. 
str. 73, použij věty z učebnice str. 112 

M
M

Písemně sčítat a odčítat desetinná čísla; seznámit se s násobením. Při 
násobení des. čísla číslem 10,100,1000 posunujeme pouze desetinnou 
čárku do prava o tolik míst, jaký je počet nul v činiteli. Při písemném 
násobení nemusí být desetinné čárky pod sebou.  ČÍSLA NÁSOBÍME, JAK 
JSME ZVYKLÍ NÁSOBIT ČÍSLA CELÁ. Desetinnou čárku umístíme podle 
součtu počtu desetinných míst obou čísel. 

1. PS  21/3 a 22/9 a 23/1

Násobení desetinných čísel

G
Seznámit se s technickým výkresem Zjisti, co je technický výkres a kde se používá. Můžeš nějaký vyhledat na 

internetu a poslat mi ho mailem jako přílohu

ZI
Seznámit se s nejznámějšími chaty, komunikovat s jinými lidmi připojenými k 
síti v reálném čase (Messenger)

Napište mi prosím, zda máte v mobilu nebo PC tuto aplikaci a máte 
možnost uskutečnit hovor (mobilní data). Pokud souhlasíte, abych s vašimi 
dětmi mluvila, pošlete mi, prosím do mailu profil, který používáte, na který 
bych mohla volat. Čas o podrobnosti budou v mailu.

OV
Vyjmenovat různé druhy zaměstnání a poznat potřebnou kvalifikaci na ně; 
popsat práci svých rodičů, pojmenovat jejich konkrétní činnost

Napiš, kde pracují tvoji rodiče a co je náplní jejich práce.

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/1311
https://www.youtube.com/watch?v=AlIslS08qNc


F
Jak vidí naše oko? Přečtěte si v učebnici str. 75-76.Vypracuj cvičení 1 a 2 na straně 30 v PS

P
Vyjmenovat zástupce ptáků žijících v okolí lidských obydlí, v zahradách a 
městech. Vysvětlit pojem pěvci, určit co je pro ně charakteristické,  v jaké 
prostředí žijí a jak jsou mu přizpůsobeni. 

Vyhledat si obrázky na interntetu /prohlédnout v učebnici - vrabec domácí, 
pěnkava obecná, vlaštovka obecná, jiřička obecná, kos černý, špaček 
obecný, sýkora koňadra, vrána obecná, havran polní.  Shlédnout video 
Hlasy ptáků https://www.youtube.com/watch?v=gKrS3pZE0Iw

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

Jižní část Jižní Ameriky - uč. 44-45, PS 37-38

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.


