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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Vyhledat podměty; určit rod podst.jmen-podmětů; používat ve větách i 
několikanásobný podmět

1. učebnice 49/1; učebnice 49/2b) cvičení napište v čase minulém

umíme česky - procvičujte

Čtení
Bezpečně určit příběhy o dětech; číst správně a dostatečně rychle 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 napište alepoň dvě vlastnosti.

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

PS 29/2

AJ
HOLIDAY - nová slovíčka Nauč ce nová slovíčka ze 4.kapitoly str.18 v učebnici. napiš si je.

M
M

Zapsat a přečíst čísla v poměru, rozdělit dané číslo v daném poměru, 
spočítat jednotlivé díly celku určené daným poměrem

Znova se podívejte na videa a zkuste vyřešit úkoly v PS na str. 17/5, 6

Jak vypočítat poměr?

Výpočet poměru

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

uč.63/11

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
Rozeznat pojem parta v kladném i záporném smyslu, uvést příklady 
vhodného trávení volného času

Napiš nebo nakresli, jak trávíš volný čas. Můžeš mi odpověď i namluvit.

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/1398
https://www.youtube.com/watch?v=eneSLLPAKII
https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc


F
Popsat transformátor, uvést jak pracuje Toto je velmi těžké učiv,  přečti si v učebnici stranu 81 a 82. 

CH

Pokračovat v učivu - příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v 
potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy (přírodní 
látky − zdroje, vlastnosti; bílkoviny; tuky; sacharidy; vitaminy; vliv na 
zdraví člověka)

Podívej se na video níže: Odpověz si na otázky 1/ Je pravda, že 
JEDNODUCHÝM Sacharidům říkáme CUKRY? 2/Je pro člověka zdravější 
jíst KOMPLEXNÍ sacharidy nebo JEDNODUCHÉ Sacharidy? 3/ Patří mezi 
BÍLKOVINY maso?
Základní živiny v našem jídelníčku

P
Seznámit se s mineralogickým systémem – skupina a příklad nerostů, 
poznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a určit, k 
čemu se využívají

uč.28-34
PS 6-7 jen cvičení bez hvězdiček

Z

Popsat komunikaci mezi lidmi, seznámit se s druhy komunikace, chápat 
význam znalosti cizích jazyků

uč. 46-47
PS 40

lidská řeč

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.

https://www.youtube.com/watch?v=ulDJ43dNul0
https://www.youtube.com/watch?v=Hd_IZTGZYTE

