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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

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

uč.51/7a),c) první 4 věty. 

ČJ

ČJ

Doplň  cvičení a pošli emailem - červené tlačítko pod cvičením

pravopisné cvičení

Čtení

Číst  s porozuměním text Hledej skrytá slova v toglicu

Vyhledej názvy zvířat a napiš je a pošli mi je

Sloh Tvořit otázku na danou odpověď. Umět se správně zeptat Pracovní list najdeš v mailu

AJ
Zopakuj si názvy všech barev Zkontroluj v učebnici na straně 18

M

M

Rozdělit číslo v poměru, při výpočtu poměru aplikovat dělení a 
násobení

1. Poměr chlapců a dívek ve třídě je 3 : 7. Kolik je ve třídě dívek, je-li 
chlapců 9? Kolik je ve třídě všech žáků?

2.PS 17/7

G

Objasnit pojem měřítko plánu a mapy, nakreslit jednoduchý plánek, 
mapu v daném měřítku ve čtvercové síti

Video - měřítko pouze do 2,08s

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=158&sel=1
https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558
https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM


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
Vysvětlit události 17. 11. 1989; uvést, jakých cílů dosáhla Sametová 
revoluce

Přečti si text U61-62. Pečlivě se seznam se slovníčkem U62(zelený 
rám.)Podle uč.doplň PS40cv.1.

OV
Uvést příklady činnosti mezinárodní organizace NATO, zdůvodnit 
začlenění armády ČR do NATO

Najdi a zjisti, co znamená zkratka NATO

F
Víš, co je vysoké napětí? Přečti si v učebnici str 88 a 89 K čemu je třeba vysoké napětí.

CH
Určit výhody alternativních postupů v zemědělství. https://www.magazinzahrada.cz/alternativni-zpusoby-pestovani-zeleniny/ 

- přečti si článek. Pokud máš možnost, zkus si cokoliv zasadit ( nejprve 
doma do kelímku s hlínou). Napiš si k tomu lísteček s datumem. 

P

Vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá geologická období Země uč. 43-48,  vypracuj cvičení podle učebnice PS 10

video - prvohory

Z

Seznámit se s pojmem rozvojové a vyspělé země, vyhledat je na 
mapě světa 

uč. 50-51, vypracuj otázky podle učebnice PS 42

video - nejbohatší a nejchudší státy

https://www.umimecesky.cz/hadanky-moderni/290
https://www.youtube.com/watch?v=06iMu-cGqtM
https://www.youtube.com/watch?v=k4CW33CssAk


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 pravidla některých sportovních her - vybíjená, basketbal, florbal, 
fotbal.

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

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

