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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Opakovat vyjmenovaná slova a slova příbuzná. 1.Uč. str. 37, cv. 9, doplňte i - y, vypište pohádkové postavy.

2.

Čtení
Reprodukovat přečtený text. Uč. českého jazyka str. 37 - vyprávěj rodičům pohádku, kde 

vystupuje některá z pohádkových postav ve cvičení (nebo jinou 
pohádku, kterou znáš)

Sloh Psát věty na dané téma. PR.S. str. 39, cv. 1, vysvětli krátkými větami, k čemu jsou 
jednotlivé věci (jarní práce na zahradě)

AJ
 Procvičování slovní zásoby - Family members Dokončit práci z minulého týdne, kdo neposlal.

pexeso

M
M

Vybrat z řady čísel násobky. Opakovat dělení. 1.Uč. str. 64, cv. 3, 4, 5 - vyber z řady čísel dané násobky. Uč. 
str. 65, cv. 11 - pošli mi

2.

G
Určit střed úsečky odhadem, pomocí kružítka - pokračovat. PR.S. str. 38, cv. 3 - narýsuj pomocí kružítka středy stran, pošli 

mi.

ZI

Podle pokynů učitele nakreslit a upravit obrázek - program Malování je 
součástí Windows

Vylušti křížovku v Toglicu a tajenku nakresli do programu 
malování. Podrobný postup pošlu mailem.

Křížovka pro 7. A

D
Seznámit se s osobnostmi starověkého Řecka. Vrchol a pád starověkého 
Řecka

Přečti si v učebnici kapitolu Vrchol a pád řeckých civilizací. v PS 
34 zkus dle svých možností udělat cv.1 a 2. Využij poznatky z 
učebnice, internetu.

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-rodina-vztahy-1-uroven?source=explicitExercise
https://toglic.com/cs/pin/WJE558


OV

Znát význam 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?  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-
tradice/212562260400014-1-maj/

F

Zopakujte si to, co jste se naučili minulý týden. Podívejte  se na film. 

Tření

P
Popsat stavbu listu podle obrázku a objasnit jaký význam má list pro 
rostlinu, vyjmenovat listy podle tvarů čepele, podle postavení stonku a 
vyhledat k nim na internetu rostliny, určit význam některých listů jako 
potraviny/potravy pro člověka/zvířata 

Učebnice strana 10 - 12 učebnice Botanika - zasláno 
naskenované. Žák může pozorovat různé listy na rostlinách při 
procházce v přírodě a určovat je dle učebnice na straně 11

Z
Seznámit se s hospodářskými poměry Jihomoravského kraje, určit polohu, 
popsat přírodní poměry, vyhledat kulturní zajímavosti a velká města Uč 51, pokus se odpovědět na otázky, použij učebnici nebo 

internet (Atlas). 

HV
Zpívat osvojené písně. Zazpívej si s rodiči, prarodiči dvě oblíbené písničky.

TV
Znát pravidla některých sportovních her. Najdi a přečti si na internetu základní pravidla této sportovní hry - 

vybíjená.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400014-1-maj/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400014-1-maj/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150007-treni-a-valivy-odpor/

