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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Opakovat podstatná jména rodu mužského životného, neživotného v 
jednotném, množném čísle, určit vzory (pán, muž, hrad, stroj). 

Urči vzory u podstatných jmen.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-
rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni2.html

Čtení
Číst text s porozuměním - pohádky, říkanky.

https://www.pohadkozem.cz/

Sloh Popsat podle obrázků přípravu pokrmu. PR.S. str. 33, cv. 17/a - popiš podle obrázků přípravu 
palačinek, napiš krátké věty - pošli mi.

AJ
Opakovat slovní zásobu. slovíčka k procvičování 

M
M

Řešit jednoduché slovní úlohy. Písemně násobit dvojciferným činitelem, 
provádět kontrolu výsledku - pokračovat.

Uč. str. 33, cv. 1( druhý řádek příkladů) - dbej na správný 
zápis čísel pod sebe. UČ. str. 34, cv. 5 - slovní úloha.

Pošli mi.

G
Rýsovat úhly dané velikosti. Měřit velikosti úhlů (konstrukce úhlů pomocí 
kružítka) - pokračovat.

PR.S. str. 30, cv. 4. Příslušné úhly označ a vybarvi. 

ZI
Vytvořit obrázek v programu malování, podle návodu obrázek kopírovat, 
vložit, otočit, překlopit, upravit velikost

Pracujte v programu malování. Nezapomeňte posílat vaše 
pokroky, stačí fotit mobilem

D
Vysvětlit, kdo jsou husité, popsat symbol husitů, popsat osobnost 
vojevůdce Jana Žižky z Trocnova

Minulý týden jste četli Uč. str. 48, 49 - Husité a křižáci. 
Najdi odpovědi v textu na otázky v pracovním sešitě str. 
26, cv. 1. 

OV
Chápat občanské soužití jako dodržování zákonů a pravidel 
společenského chování.

Sepiš, jaká opatření proti šíření koronaviru si pamatuješ a 
pošli je na můj email: uhlirova@koralekkladno.cz

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni2.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni2.html
https://www.pohadkozem.cz/
https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php


F
Určit jak vzniká tón v jednotlivých hudebních nástrojích Napiš mi na email příklad bicího, strunného a dechového 

hudebního nástroje

P
Opakovat postupně jednotlivé živočichy. Doplňovat postupně chybějící cvičení v pracovním sešitě 

jen do strany 5.

Z
Pokračovat -Státy Západní Evropy - Charakterizovat polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry států 
Západní Evropy 

Pokračuj v práci z minulého týdne (Uč 34-37),  kdo 
neposlal, prosím odpovědi na mail 
Jencikova@koralekkladno.cz

VV
Vnímat nepevné tvary kolem sebe (světlo, vzduch, vodu, šumění.), Nakresli jarní oblohu.

HV
Vyslechnout ukázky lidových písní. https://www.youtube.com/playlist?list=PL37016AE83A8F8598

VKZ

Uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se 
zdravím.

Základní životní potřeby jsou takové potřeby, které 
nezbytně nutně potřebujeme ke svému životu. Je to např. 
voda, vzduch, potraviny, oblečení a obuv, hygiena, 
spánek, tělesná aktivita, potřeba vyprazdňování a 
vyměšování apod. Popřemýšlej  nad dalšími základními 
životními potřebami.

TV
Chodit, běhat po vyznačené trase v terénu, vykonávat různé pohybové 
úkoly. 

Projdi, proběhni se v lese po cestách nebo překonávej 
nerovnost terénu mimo cesty. Najdi deset šišek a házej na 
kmen stromu, který si vybereš. Můžeš soutěžit s rodiči, 
prarodiči.

PV
Prokázat samostatnost v udržování pořádku a čistoty. Pomáhej při úklidu nebo ukliď sám.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL37016AE83A8F8598

