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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Psát správně i-y v koncovkách příčestí minulého Uč. 53/11a,b (základní skladební dvojice je podmět a přísudek)
Podtrhněte podmět modře a přísudek červeně

Doplnit své jméno. Vyplnit první cvičení.  Vyfoť a pošli kontrolní cvičení

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 Orientovat se ve spisovném jazyce. rozděl co je spisovné a co ne

AJ
Podívej se na hotelovou přihlášku, dokážeš ji vyplnit? Napiš mi v 
jakých jazycích je napsána.

Hotelová přihláška

M
M

Vysvětlit pojmy procento, počet procent, procentová část, základ. 
Představit si a vysvětlit procento pomocí čtvercové sítě uč.35

Podívej se na video

PS 20/1 - pracuj s učebnicí 35 - 36

G
Převádět jednotky délky, hmotnosti - opakování zkus odhadnout vzdálenosti

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

Zoner fotostudio 18 - starší verze zdarma

D
Objasnit v jakých státech došlo k revolučním změnám Přečti si text v U63-64, písemně odpovídej na otázky 1 - 3 str.64, 

odpovědi opět pošli

OV
Vysvětlit škodlivost užívání návykových látek, chovat se bezpečně na 
sociálních sítích

Vyhledej a vypiš si alespoň tři návykové látky

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_135
https://toglic.com/cs/pin/WJE558
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4072
http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=FC4wcBilqo0%3D&tabid=160&mid=756
https://www.youtube.com/watch?v=dR71_MHkwuQ
https://www.umimematiku.cz/presouvani-jednotky-delky-1-uroven/245
https://www.instaluj.cz/zoner-photo-studio/starsi-verze


F Jaderná elektrárna

CH

Plasty -  jejich výhody a nevýhody, pokusit se uvést alternativy plastů Přečit si v odkaze o alternativách plastů -odkaz níže . Najdeš ve svém 
okolí alespoň jednu věc, která nahradila plast a všimni si o jaký 
materiál jde (bambus?bavlna?papír? bioplast = kukuřičný škrob?)

Čím lze nahradit plasty (alternativy plastů)

P

Objasnit pojem ekologie a životní prostředí, vyjmenovat a vysvětlit, 
jaké podmínky pro život vytváří neživá a živá příroda, vyjmenovat, co 
organismy získávají z prostředí a co do něj vylučují, zhodnotit význam 
bioindikátorů čistoty prostředí - shlédněte video

uč.53-54, PS 13

Jak zjistíme čistotu prostředí - bioindikátory.

Z

Určovat světové strany pomocí kompasu nebo buzoly; orientovat se v 
plánu našeho města, číst v mapových značkách

test mapování

Nápověda - růžice, cestovatelé, zjednodušené, grafické, legenda, 
název, zbytek zkuste vymyslet sami

křížovka - tvorba map

VV

Při tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek. 

Nakresli, namaluj jarní květinu.

HV

Přiřadit zpěváka k písničce, Zvuky Doma - co všechno můžeš doma 
slyšet za zvuky?

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

Vyhledat  a pojmenovat nejznámější druhy jedovatých rostlin 
rostoucích v přírodě

Jaké jedovaté rostliny rostou u nás v ČR

https://www.youtube.com/watch?v=51LS1wk0CDU
https://archiv.ihned.cz/c1-66696990-alternativy-k-plastum-jake-jsou-jejich-vyhody-a-nevyhody
https://www.youtube.com/watch?v=XWLfyHPJWuU
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2157
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5652
https://testi.cz/testy/pisnicky/ceske-pisnicky/
https://testi.cz/testy/pisnicky/hity-poznate-je-podle-obrazku/

