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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ
Určit rod podstatných jmen. Nahradit obrázky slovy. Opakovat 
vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Uč. str. 36, cv. 7 a, str. 36, cv. 8 a, b - opakuj vyjmenovaná 
slova, urči správně rod podstatných jmen.

2. Cvičení 7a mi pošli.

Čtení
Odpovídat na otázky k čtenému textu. Přečti si v učebnici ČJ článek na str. 76 - Knížka - můj 

dobrý kamarád. Odpovídej ne otázky pod textem celou 
větou, napiš do sešitu - pošli mi.

Sloh 
Vybrat názvy z daného článku, tvořit věty. PR.S. str. 44, cv. 2 - Náš byt - vyber čtyři názvy z cv. 1 a 

napiš věty

AJ

Překlad známého textu v učebnici Uč s 156 cv. 1/12 - polovina textu - začátek: " We have 
school.. "s pomocí slovníku (učebnice nebo online) se 
pokus přeložit věty do čj. Těším se na překlad - pošli mi ho 
na email Jencikova@koralekkladno.cz 

M
M

Určit číslo sudé a liché. Násobit v oboru násobilek 2 - 10. Porovnávat 
čísla a vkládat správné symboly

1. Uč. str. 22, cv. 33, Uč. str. 65, cv. 8

2. Napiš do sešitu, pošli mi

G Určit střed úsečky odhadem, pomocí kružítka. Uč. str. 81 - přečti si, jak určíš, sestrojíš střed úsečky. PR.
S. str. 38, cv. 1, 2.

ZI

Pracovat s pojmy, které se týkají informačních technologií Na toglicu skládej slova, které se týkají informačních 
technologií, z písmen, které máš k dispozici

Pojmy - informační technologie

D

Starověké Řecko - prohlídka artefaktů (uměleckých děl) v online-
galeriích 

galerie online - https://britishmuseum.withgoogle.com/ -
Vyber si Afriku a Evropu, klikem na puntíky (čím 
vzdálenější od Tebe, tím starší). 

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


OV

Seznámit se se způsobem péče o děti bez rodiny. Náhradní rodinná péče: najdi na internetu, co znamenají 
pojmy: adopce neboli osvojení, pěstounská péče. Něco 
málo bylo již zmíněno v pořadu, který jste si pouštěli 
minulý týden. Existuje ještě nějaký další způsob péče o 
dítě, které nevyrůstá v rodině?

F TŘENÍ - na příkladech pochopit pojem tření, uvést příklady třecí síly v 
běžném životě

Přečti si texz na straně 42 a 43, prohlédni si bbrázky. 
Vypracuj úkol č.1 v PS na straně 20.

P

Popsat stonek podle obrázku a objasnit jaký význam má stonek pro 
rostlinu, vysvětlit pojem bylina a dřevina a vyjmenovat rostliny s 
dužnatým a dřevnatým stonkem, určit význam některých stonků jako 
potraviny/potravy pro člověka/zvířata 

Učebnice strana  8 - 10 / - zasláno naskenované. Žák 
může pozorovat a určovat dle obrázků v učebnici různé 
stonky u rostlin na procházce v přírodě, pokud bude mít 
možnost.

Z

Kraje české republiky 1/ prohlédni si erby (symboly) jednotlivých krajů a vymysli 
si vlastní erb pro místo (město), které je Ti blízké. 2/ 
prohlédni si všech 14 krajů (šedá mapa ČR, červený  kraj)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku 

HV Získávání poznatků z oblasti hudby z internetu, vyhledávání informací o 
zpěvácích a skupinách

Najdi na internetu informace o zpěvácích nebo skupinách - 
podle vlastního zájmu.

VKZ

Zajistit přivolání rychlé záchranné pomoci. Telefonní číslo na zdravotnickou záchrannou službu je 
155. Pokud se dovoláš, záchranáři od nás potřebují vědět: 
1. Co se děje.  2. Kde se to děje (adresa včetně města). 
3. Kdo volá.  Zahraj si s rodiči námětovou hru, jako kdyby 
jsi potřeboval zavolat, že se tvůj kamárád popálil při 
rozdělávání ohně na čarodejnicích.

TV
Provádět protahovací, uvolňovací cviky. Najdi si na internetu základní protahovací a uvolňovací 

cviky pro jednotlivé části těla (dle vlastní potřeby) a proveď 
je.

Komunikace 
s rodiči

Vážení rodiče, posílám další plány. Děkuji za zasílané úkoly a zpětnou vazbu Vaši i dětí. Přeji zdraví. Hana Mačurová


