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Chování

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit ve větě podmět a přísudek. Přečti si žlutou tabulku na str. 43 1.Uč. 43/1a - vyhledej a zapiš jen základní skladební dvojice a 
podtrhni podmět a přísudek.

Opakuj a výsledek pošli - diktáty

Čtení

Vyhledat informace, a doplnit křížovku 
 na prac. listě

Text máš v příloze mailu

Karel IV video

Sloh 

 Sestavit stručný životopis - vyber si jednu z možností 1.Vyhledej základní údaje o svém oblíbeném zpěvákovi nebo 
hercovi a sestav jeho stručný životopis. Nemusíš, psát ručně, použij 
počítač.
2. Sestav svůj stručný životopis. Pomůže ti učebnice na str. 78

AJ
Odpovídat na jednoduché otázky. V UČ str. 114, cv. 12 - napiš cvičení do sešitu (otázku i odpověď), 

pošli mi.

M
M

Písemně násobit a dělit desetinná čísla. 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. 

PS 24/3; 24/5

Opakuj sčítání a odčítání na Toglicu

G
Vyhledat vhodný vzorec pro výpočet povrchu těles. Doplnit do vzorce 
správné hodnoty a vypočítat povrch krychle.

PS 45/1

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=63&sel=1
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://toglic.com/cs/pin/WJE558


ZI
Seznámit se s možnostmi některých mobilních aplikací; Mobil, iPad – typy 
OS v mobilních zařízeních, volné aplikace určené ke komunikaci

Společné řešení úkolu online - domluvený videohovor středa v 10h

D
Opakovat učivo , odpovídat na otázky, vyznačit na časové přímce vybrané 
historické události

Přečtěte si text a  prohlédněte si časovou přímku U49.Odpovězte 
písemně na otázky U48, vyber si 3 otázky. Vypracované otázky vlož 
do učebnice.

OV
Rozeznat způsoby profesní přípravy na zaměstnání; seznámit se s 
nabídkami a náplní učebních oborů pro žáky ZŠP, formulovat své nejbližší 
pracovní plány

Napište, jaký obor vás zajímá a čím byste chtěli být

F
Vysvětlit vady oka - krátkozrakost a dalekozrakost    Učebnice strana 77 a 78, PS str 30 cvičení 3.

P

Vyjmenovat zástupce ptáků chovaných pro užitek a pro radost, vysvětlit 
mezi nimi rozdíl, určit, co je pro ně charakteristické, čím se živí, v jakém 
prostředí žijí a jak jsou mu přizpůsobeni, objasnit pojem chov, velkochov a 
určit, jak se od sebe liší, popsat, pro jaký užitek tyto ptáky  chováme

Kur domácí, husa domácí, kachna domácí, krůta domácí - přečti si o 
těchto ptácích v učebnici.  Podívej se na chov husy pro užitek 

video - česká husa

Z

Popsat polohu, rozlohu, přírodní, hospodářské a společenské podmínky 
světadílu Austrálie, mít povědomost o původních obyvatelích

uč. 46-47, PS 39-40

křížovka v toglicu - nejmenší světadíl

HV

Pozorně vnímat znějící hudbu skladeb většího rozsahu, zvládnout základní 
kroky klasických nebo moderních tanců, doprovázet písně hrou na tělo

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

Na toglicu skládej názvy tanců z písmen, které máš k dispozici

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

https://www.youtube.com/watch?v=pdAi0mXDPt0
https://toglic.com/cs/pin/WJE558
https://toglic.com/cs/pin/WJE558

