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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Seznámit se s pravopisem příčestí minulého u několikanásobného 
podmětu Modře je podmět, červeně přísudek
Kohouti a slepice zobal_ zrní. Je-li ALESPOŇ JEDEN člen 
několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme: i. 
Přečtěte si žlutou tabulku v uč. na str. 46

Uč.47/2a) Příklad: Kina a divadla se otevřela.

vyhledej podmět a přísudek

shoda podmětu s přísudkem

Čtení
Číst potichu s porozuměním delší text Vyhledej v textu  slova, která tam nepatří. Pracovní list v 

mailu

Sloh Popsat podle obrázků pracovní postup PL je společný pro čtení i sloh

AJ
Opakovat slovní zásobu. slovíčka k procvičování 

M
M

Zvládat početní úkony s penězi Pomozte mamince s nákupem,zkuste odhadnout cenu 
malého nákupu a doma zkontrolujte pokladní lístek.

PS 26/5 - Slovní úloha - spočítej, kolik stála látka a pak k 
výsledku připočti peníze za práci (625Kč).

G
Vyhledat mnohoúhelníky v čtvercové síti čtyřúhelníky ve čtvercové síti

ZI
Seznámit se s prostředím fotostudia - úprava fotografií - pokračovat v 
práci z minulého týdne

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

D
Chápat pojem kolonie, vysvětlit vznik kolonií, vysvětlit význam kolonií 
pro jejich vlastníky

Přečti si text U50-51, vyhledej odpovědi na otázky k textu, 
otázky U52, odpovědi napiš a pošli 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm
https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-ctyruhelniky/63


OV
Rozpoznat netolerantní chování, chápat projevy šikany jako protiprávní 
jednání, znát odpovědnost za své jednání

Vysvětli - netolerantní jednání a šikana

F
Všechny látky se skládají z částic, které jsou v neustálém pohybu, 
částice jsou v látkách pevných, plynných a kapalných rozdílně 
uspořádané 

Přečti si text v učebnici na str.91-93 a vypracuj úkol č.1 v 
PS str 34

P

Opakování - ptáci . Ptáci kolem vod, ptáci na polích a loukách, ptáci  v 
lesích, ptáci kolem lidských obydlí, ptáci chovaní pro užitek a radost.

opakování - UČ 52/1-3 a UČ 50-51/ 1-5. Odpovědi mi 
prosím pošli na email jencikova@koralekkladno.cz 
Prohlédni si motivační video. 

Ptáci - okolí lesa,  blízkost obydlí (+život v přírodě)

Z

Rozlišit přírodní a společenské znaky světových regionů, zařadit 
obrázek se symbolem k patřičnému státu nebo kontinentu

Křížovka a puzzle - Evropská nej

Jen se dívejte a občas si něco přečtěte. Je tam vše, co jsme se učili. :-) prezentace o Evropě

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

Jak si představuješ jarní počasí? Nakresli

HV
Zpívat osvojené písně, rytmicky doprovázet svůj zpěv, Zvuky Doma - co všechno můžeš doma slyšet?

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
Vysvětlit, co potřebují rostliny k růstu, seznámit se s pěstováním 
letniček, dvouletek, trvalek

Najdi si na internetu

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo
https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558
https://www.youtube.com/watch?v=WZdKPMaQ7lU

