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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit ve větě podmět a přísudek uč.45/4  Příklad: a) buchy a koláče je několikanásobný podmět; chutnají 
-přísudek; b) buchty - rod ženský, koláče - rod mužský

Doplňovačka

Čtení

Číst texty s porozuměním Hledej skrytá slova v toglicu

Vyhledej názvy zvířat a napiš je a pošli mi je

Sloh Užívat vhodných jazykových prostředků, poznávat význam slova ve 
větě

uč. 77/2  -šest vět slova hovorová vyměň za slova spisovné češtiny

AJ
Opakovat slovní zásobu. https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

M

M

Řešit slovní úlohy s desetinnými čísly; sčítat, odčítat,násobit, dělit. 
Při dělení des. čísla číslem 10,100,1000 posunujeme pouze 
desetinnou čárku doleva o tolik míst, jaký je počet nul v činiteli. 

PS  24/7; 25/10

V toglicu vyřeš příklady s desetinnými čísly

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

G

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

PS 44/1

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558
https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558


ZI

Vyhledávat názvy týkající se informačních technologií Odpovědi se týkají informačních technologií. (Google, sms, GPS, 
Wikipedia...) Napište mi odpovědi, které se vám označí jako správné, do 
mailu nebo do chatu. Pokud vám vyprší limit, můžete se k úkolu 
vrátit další den.

Hádanky

Chatovat ve skupině Na toglicu najdete křížovku (angličtina), kterou se pokusíme vyřešit 
společně 4.5. v 19h.Můžete se na ni připravit. Kdo se nemůže chatu 
zúčastnit, zkuste si ji doplnit sami zpětně.Nápovědu si vyčtěte z chatu.

D

Rozlišovat rozdíly ve způsobu života společnosti
jednotlivých historických etap

Prolistuj uč.str12-23, vypiš jména 3 nejvýznamnější osobností. Ke každé 
napiš 3věty-o jejich činnosti. Zapsané informace vyfoť a pošli pí 
Rousové. Můžeš shlédnou pořad na internetu - odkaz níže
Dvaasedmdesát jmen české historie

OV
Řešit dopravní situace, uvést možnosti trestního postihu při 
porušování pravidel silničního provozu

Při procházce si všimni a zapiš jaké tři dopravní značky jsi poznal a jaký 
postih při neuposlechnutí a porušení řidiče čeká.

F
Teplota - jak a čím měříme teplotu? Jednotkou teploty je stupeň 
Celsia.

Vypracuj úkoly 1-3 na straně 32 v PS

P
Objasnit pojem chov, velkochov a určit, jak se od sebe liší. Přečti si učivo v učebnici a pokus se popsat rozdíl mezi chovem 

(farmářským, malým chovem "u babičky") a velkochovem.

Z

Popsat polohu, rozlohu, přírodní, hospodářské a společenské 
podmínky Oceánie

uč. 48-49, PS 41-42

Pod odkazem se nachází soubor krátkých videí z oblasti Nového 
Zélandu a Havaje Vyberte si a podívejte se, jak vypadá krajina na 
Jižní polokouli

Austrálie a Oceánie

https://www.umimecesky.cz/hadanky-moderni/290
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200025-rudolf-ii/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDcLblr9_HcTiKfW9XH7ajeiBKegoFn0


HV

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

Sestav co nejvíce hudebních žánrů z daných písmen v toglicu; může se 
stát, že přijdete i na jiné, než já. Potom slovo nebude zelené. Nemusí to 
být vždy chyba.

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

TV
Znát základní pravidla některých sportovních her - vybíjená, 
basketbal, florbal.

Najdi a přečti si na internetu základní pravidla těchto sportovních her - 
vybíjená, basketbal, florbal.

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

