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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit pravopis shody přísudku s podmětem U45/6a - 6 vět napište, 6c) - vyhledejte přídavná jména v celém 
cvičení a roztřiďte je na tvrdá a měkká (ptáme se jaký, jaká, jaké)

pravopisne.cz

Čtení

Číst potichu delší texty s porozuměním, sdělit obsah přečteného textu. Život lichožroutů

Text najdeš v mailu nebo v togliku. Na základě přečteného textu doplň křížovku. Výsledek najdi na 
internetu a napiš, co to znamená

Sloh Seznámit se s různými informačními medii a oblastmi jejich působení Napište, co si představíte pod pojmem informační média

AJ
Rozumět jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby (potraviny, 
oblékání)

Uč. str. 116, poslechni si CD č. 32, přečti si otázky a odpovědi v UČ. 
str. 116, cv. 15. Doplň tázací věty podle učebnice v PR.S. str. 76, cv. 
7. Napsané cvičení pošli.

M
M

Bezpečně číst cenu zboží zapsanou desetinným číslem. Při písemném 
násobení nemusí být desetinné čárky pod sebou.  ČÍSLA NÁSOBÍME, 
JAK JSME ZVYKLÍ NÁSOBIT ČÍSLA CELÁ. Desetinnou čárku umístíme 
podle součtu počtu desetinných míst obou čísel. 

PS 25/2, 3

Křížovka s desetinnými čísly

G
Sestrojit trojúhelník a čtverec; vypočítat obvod a obsah - opakování PS 46/1 -  Sestroj trojúhelník a čverec tak, aby jejich strany měly 

stejnou délku 4 cm. Pojmenuj vrcholy. Vypočítej jejich obvod. 
Vypočítej obsah čtverce.

ZI
Seznámit se s prostředím fotostudia - úprava fotografií - návod bude v 
mailu

Zoner fotostudio 18 - starší verze zdarma

D
Rozlišovat rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických 
etap; přiřadit s pomocí učebnice historické osobnosti, události a předměty 
k historickým etapám

Pečlivě si přečti text v U34-37 a U46-47, odpovídej na otázky PL 
přiložen, odpovědi pošli

https://www.pravopisne.cz/2011/08/shoda-prisudku-s-podmetem-2-17/
https://toglic.com/cs/pin/WJE558
https://toglic.com/cs/pin/WJE558
https://www.instaluj.cz/zoner-photo-studio/starsi-verze


OV
vyjádřit svými slovy problémy nezaměstnanosti, popsat ztrátu zaměstnání Najdeš tři důvody ztráty zaměstnání?

F
Při pokusu ověřit teplotní roztažnost látek, vysvětlit k čemu slouží bimetal, 
vysvětlit změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty

Podívej se na pokusy. 

P
Ptáci - dravci, sovy, ptáci kolem vod 1/ Vyhledej na internetu tyto ptáky -prohlédni si je: orel skalní, káně 

lesní, výr velký, kachna divoká, husa divoká, labuť velká. 2/ zkus si 
vyhledat opovědi na otázky v UČ s49 - otázky 1-4 

Z

Vyhledat a doplnit informace o oceánech a světadílech Přečti si učebnici 52-53 a vypracuj PS 44

Nápověda: Drakeův průliv, Suezský průplav, pracujte s mapou, použijte 
internet

Atlantský oceán - test

VV
Při tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek. Nakresli, namaluj jarní květinu.

HV

Přiřadit zpěváka k písničce, rozlišit zrakem i sluchem základní hudební 
nástroje (klavír, kytara, flétna, housle...), procvičovat základní taneční 
kroky - polka

české písničky - test

poznej zpěváka

TV
Cvičit na stanovištích. Připrav si doma tři stanoviště (lehy - sedy, dřepy, výskoky), na 

každém stanovišti proveď cvik desetkrát. Zopakuj podle možností 
několikrát týdně.

PV
Pracovat a bezpečně zacházet s elektrospotřebiči, elektrolux, pračka, 
myčka...

Pomáhej v domácnosti při úklidu.Zopakuj si jak správně obsluhovat 
elektrospotřebiče. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfW0LY1DHjI
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2214
https://testi.cz/testy/pisnicky/ceske-pisnicky/
https://testi.cz/testy/pisnicky/hity-poznate-je-podle-obrazku/

