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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

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

50/5a,5b- 10 slovních spojení

test - diktáty.cz 

Čtení
Vyhledat informace v textu Text je přiložený v mailu

Sloh Kultivovaně se dorozumívat v online prostředí Domluvený chat ve školní skupině

AJ
Holiday are coming! - přečti si text na straně 16 S pomocí překladače přelož první tři věty.

M
M

Vyjmenovat a vyhledávat, kde se setká s poměrem v běžném životě, 
připravit cokoliv v poměru

Vyhledejte příklady, kde je nutný výpočet poměru. Nafoťte, pošlete.

Připravte cokoliv v daném poměru (dílky čokolády, nápoj...) Napište 
v jakém poměru jste dělili, vyfožte a pošlete.
Opakuj sčítání a odčítání - toglic

G
Nakreslit jednoduchý plánek, mapu ve čtvercové síti Může to být plánek třídy, tvého pokoje apod.

ZI
Samostatně pracovat v online výukových programech, orientovat se 
v nápovědě k výukovým programům, dokázat si říct o pomoc; online 
skupinová komunikace

Společné řešení úkolu online - domluvený videohovor středa v 10h

D
Popsat vyjadřování odporu občanů k totalitní moci, seznámit se 
s osobností V.Havla

Přečti si text U59-60. Na papír napiš 5 vět o V.Havlovi. Pokus se 
najít jeho obrázek a nalep.Papír opět vlož do učebnice. 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=76&sel=1
https://toglic.com/cs/pin/WJE558


OV
Uvést příklady činnosti mezinárodní organizace OSN (Organizace 
Spojených Národů) a organizací  pracujících při OSN

Jaké organizace pracují při OSN? Odpověď najdeš v uč. 
zeměpisu.

F
Popsat, jak se přenáší elektrická energie z elektráren ke spotřebiteli Učebnice strana 87-88. PS str.29 cvičení 1

CH

Aplikovat poznatky při uplatňování zásad racionální výživy. Pokusit 
se splnit praktický úkol - připravit pokrm dle zásad racionální výživy 
(vyváženost stravy, porce - ruka).

Po dohodě se členy domácnosti, připrav drobné občestvení - 
postupuj podle zásad zdravé výživy (méně tuků, méně sacharidů, 
více bílkovin). Podívej se na Pyramidu výživy 

Pyramida výživy - video

P

Vysvětlit, co jsou horniny, vyjmenovat typy hornin a popsat jak 
vznikají, poznat podle charakteristických vlastností vybrané horniny 
a určit, k čemu se využívají, popsat podle obrázku horninový cyklus 

uč.35-42, PS 8-9 Je to těžké učivo, ale všechny odpovědi v učebnici 
najdeš. Čti a postupně řeš jednotlivá cvičení. 

Vyřeš křížovku Nerosty na Toglicu - odkaz níže

toglic - křížovka

Z
Seznámit se s politickými a hospodářskými seskupeními světa. 
Politická bezpečnostní a hospodářská seskupení států – OSN, 
NATO, EU, WHO, UNICEF

uč. 48-49, PS 41
Napište mi co má na starosti organizace WHO

HV
Správně rozlišit mluvený projev od pěveckého, být tolerantní i k 
hudebním žánrům, které nepreferujeme, pomocí gest, mimiky, "řeči 
těla" znázornit hudbu, samostatně vytvořit jednoduchý doprovod

Pošlete mi odkaz na oblíbenou píseň, a napište mi jaký hudební 
žánr nemáte rádi

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

https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
https://toglic.com/cs/pin/WJE558

