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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Doplňovat neúplná slova ve větách. Psát podstatná jména,určit rod a číslo - 
pokračovat. Opakovat abecedu.

1. PR.S. str. 21, cv. 6 a,b - doplň a podtrhni barvami podstatná jména 
rodu m, ž, s. UČ. str. 36, cv. 5 a, b, c, zopakuj a NAPIŠ ABECEDU (do 
sešitu)
2. Cvičení v učebnici napiš do sešitu a pošli.

Čtení
Určit a vypsat postavy příběhu. Jednoduchými větami popsat charakter postav v 
příběhu.

Z knihy, kterou právě nyní čteš, vypiš postavy příběhu, napiš jejich 
charakterové vlastnosti (minulý týden jsi vypsal vlatnosti hlavní postavy)

Sloh 
Na základě viděného vjemu utvořit jednoduchý popis. PR.S. str. 44, cv. 1 - Naše kuchyně

AJ

 Sebehodnocení - Dokážu poděkovat, požádat.  Zeptat se jak se kamarád 
jmenuje, kde bydlí. Říci informace o své rodině, co máme rádi. Umět používat 
čísla, rozenat měnu -crown (korunu) x euro (euro).

Učebnice 154 -155. Přečti si otázky/zadání- podívej se na nápovědu 
(tučně). Zkus odpovědět, co zvládneš. S. 154 si přečti nahlas (tučný text). 
Odpověz na otázku Where do you live?

M
M

Opakovat jednotky času. Řešit slovní úlohy, zaměřené na čas. 1. Uč. str. 11, cv. 25, 26, 28, 29. 

Napiš do sešitu.

G
Graficky násobit úsečky. Narýsuj v PR.S. str. 37, cv. 3 - narýsuj násobky úseček. 

ZI

Popsat prostředí v grafickém editoru, pojmenovat kreslící nástroje (Malování); 
vyhledat v PC, otevřít, vyzkoušet jednotlivé nástroje

Otevři odkaz na Toglic najdi úkol pro tvoji třídu, jsou to puzzle 7.A - 6.roč. 
Slož je a odpověz na otázku. Svou odpověď pošli přes messenger, 
WhatsApp nebo mailem.
https://toglic.com/cs/pin/WJE558

D

Pokračovat -  Počátky řeckých civilizací. Najít na mapě Krétu a Řecko, seznámit 
se s legendou o Trojské válce, popsat městské státy. 

v  PS 32-33 se pokus odpovědět na otázky, které zvládneš sám, nebo s 
pomocí učebnice. Podívej se na video s řeckou Mytologií (Řecké báje a 
pověsti) https://www.youtube.com/watch?v=QBE2dvEqk3w

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


OV
Popsat podmínky pro vznik manželství, seznámit se s důvody rozpadu 
manželství.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-
brdo/416234100061027-rodina

F
Tento týden nemáme nové učivo, zopkujte si, co jste se naučili o gravitační síle. Učebnice str 41 - Co jsme se naučili

P
Popsat kořen a kořenový systém, objasnit jaký význam má kořen pro rostlinu, 
vyjmenovat zásobní látky, které se ukládají v kořenech, určit význam některých 
kořenů jako potraviny/potravy pro člověka/zvířata 

Učebnice strana 6 - 7 učebnice Botanika - zasláno naskenované. Žák 
může pozorovat různé kořeny např. u zeleniny, může určit kořen u rostlin 
na procházce v přírodě, doma může dát naklíčit semena a pozorovat, jak 
semeno klíčí a co z něj vyrůstá.

Z

Seznámit se s hospodářskými poměry kraje Vysočina, určit polohu, popsat 
přírodní poměry, vyhledat kulturní zajímavosti a velká města. Projít si v UČ s48-49 informace. Najdi na mapě významná města kraje 

Vysočina. Které dvě známé řeky protékají tímto krajem?

HV
Rozlišit zrakem i sluchem základní hudební nástroje (klavír, kytara, flétna, 
housle...)

Vyhledej na internetu dané hudební nástroje, poslechni si jejich zvuk.

VKZ
Na modelových situacích provést první pomoc - popáleniny Vzhledem k tomu, že se blíží čarodejnice, zopakuj si první pomoc u 

popálenin. Shlédni tento odkaz https://www.youtube.com/watch?
v=Tl1U_AJOZaY

TV
Vyhledat a napsat základní atletické disciplíny. Najdi si na internetu vše o atletice, vypiš základní disciplíny.

Komunikace 
s rodiči

Vážení rodiče, 

posílám plány na další týden. Jsem velmi spokojena, naše vzájemná komunikace a spolupráce je velmi dobrá. Děkuji za posílání napsaných úkolů,

fotografií Vašich dětí při plnění různých činností a sportovních aktivit. Jsem také ráda, že se s dětmi vídáme na messengeru nebo komunikujeme telefonicky. 

Přeji zdraví a pevné nervy. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/416234100061027-rodina
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/416234100061027-rodina

