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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Skloňovat podstatná jména rodu mužského neživotného v jednotném, 
množném čísle (hrad, stroj). Opakovat vyjmenovaná slova. 

1. Nauč se skloňovat vzory hrad a stroj v jednotném i množném čísle. UČ str. 
50. Napiš do sešitu cvičení 18 a, 19 a, str. 50

2. Napiš a pošli mi

Čtení
Rozlišovat pojmy encyklopedie a slovník Najdi na internetových stránkách pojmy encyklopedie, slovník. Přečti si, co 

pojmy znamenají.

Sloh 
Tvořit s daným slovem věty. Utvoř věty, v každé větě musí mít slovo jiný význam - PR.S. str. 11, g

AJ
Rozumět základním informacím v krátkých poslechových, čtených 
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů (V restauraci)

Uč. str. 114, poslechni si na CD č.27 text, sleduj text v učebnici a přelož si do 
sešitu. Pošli mi. Opakuj slovíčka - Uč. str. 114

M
M

Písemně dělit jednociferným dělitelem, provádět kontrolu výsledku 1. Uč. str. 40, cv. 2 - počítejte bez rozkladu. Přečti si žlutý rámeček Uč. str. 40 
dělení a podle tohoto vzoru vypočítej str. 40, cv. 3 - pouze první DVA 
sloupečky, proveď zkoušku.
2.Napiš do sešitu, pošli mi.

G
Rýsovat úhly dané velikosti. Měřit velikosti úhlů ( Konstrukce úhlů 
pomocí kružítka) Uč. str. 64, sestroj pomocí kružítka ostrý úhel šedesát stupňů a tupý úhel sto 

dvacet stupňů. Pracuj podle návodu v Uč. str. 64. Pošli mi.

ZI

Vyhledávat názvy týkající se informačních technologií Hádanky

Odpovědi se týkají informačních technologií. (Google, sms, GPS, Wikipedia, 
Email, dataprojektor, notebook, Word) Napište mi odpovědi, které se vám 
označí jako správné, do mailu nebo do chatu.

D
Seznámit se s činností Václava IV Přečti si Uč. str. 46, 47 - Dobrý král Václav, pracuj s textem v PR.S. str. 25 - 

přiřaď k obrázkům písmena - pošli mi.

OV

Seznámit se s významem státních svátků - 1.5. a 8.5. Zkus zjistit, jaký svátek slavíme 8. května, k jaké velmi smutné události se v 
našich dějinách váže? 1. květen je svátek práce, v tento den se však na 
vesnicích staví májky, víš něco o tomto zvyku? Následující pořad může leccos 
vysvětlit https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-
tradice/212562260400014-1-maj/

https://www.umimecesky.cz/hadanky-moderni/290


F
Vysvětli jak vzniká lidský hlas, poznáš rozdíl mezi tónem a hlukem ? Napiš mi odpověď do emailu semancikova@koralekkladno.cz 

P
Pozorovat živočichy v přírodě. Můžete je vyfotit, pojmenovat, popsat, kde jste je našli a třeba si nějaké 

informace o nich najítna internetu.

Z
Evropa - opakování - pokusit se přiřadit správně  státy Střední, Jižní a 
Severní Evropy. Ukázat si na mapě hlavní města těchto států. Využití 
online atlasu 

Pracuj s  pomocí učebnice . 1/Vyhledej na mapě státy S, J, Stř. Evropy .  2/ 
Klikni na stát, který stát. Otázka: Který stát ve Střední Evropě má nejvíce 
obyvatel? Odpověď mi napiš do mailu Jencikova@koralekkladno.cz

HV
Získávání poznatků z oblasti hudby z internetu. Informace o zpěvácích a 
skupinách

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

VKZ

Vyhledat současné možnosti léčby infekce HIV. Čím dříve je virus HIV v těle objeven, tím lépe. Ačkoli se HIV, resp. AIDS nedá 
vyléčit, je možné nemocnému vhodnou léčbou prodloužit a zkvalitnit život. 
Aktuálně se pro léčbu HIV využívá tzv. antiretrovirální terapie (lékařský pojem). 
Tato terapie může nakaženému člověku prodloužit život až o 20 let. Jedná se o 
citlivé téma. S případnými dotazy se obrať na rodiče.

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


