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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit podstatné jméno a sloveso. PR.S. str. 22, cv. 3 a - z daných slov vypiš do sloupečků podstatná 
jména a slovesa (uvědom si - slovesa jsou slova, která vyjadřují, co 
osoby, zvířata, věci dělají).
Pošli mi.

Čtení
Číst text s porozuměním - české pohádky.

Vyber a přečti si pohádku.

Sloh 
Na základě viděného vjemu utvořit jednoduchý popis. Jarní práce - pozoruj obrázek, pojmenuj žáky a říkej, co na zahradě 

dělají - Uč. str. 75, cv. 19 a, b.

AJ

Slovní zásoba bydlení. Part of the house (Části domu). Prohlédni si obrázky v prvním odkaze - názvy místností (podkroví -
attick, entrance -vchod). Zkus si cvičení  v druhém odkaze - pouze 
první část (výběr z více možností). Zkontroluj si kliknutím na "Done" -
show answers.

Části domu - s tímto odkazem začni 

Části domu - procvičování .

M
M

Dělit dvojciferné číslo jednociferným číslem mimo obor násobilek, určit 
zbytek - pokračovat.

Vyznač na číselné ose násobky - PR.S. str. 28, cv. 1, 2, 3

G
Určit osu úsečky odhadem, pomocí kružítka - pokračovat PR.S. str. 39, cv. 3, narýsuj osy úseček

ZI
Pracovat s fotografií, využít dostupné grafické nástroje v mobilu nebo 
tabletu

Vyfotografuj kamaráda nebo někoho z rodiny při nějaké činnosti, 
fotografii uprav v mobilu dostupnými nástroji a pošli ji do skupiny

https://www.pohadkozem.cz/
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1466
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=20#a


D

Pokračovat - Vznik a rozvoj strověkého Říma.  Život v období římské 
republiky.  Římské císařství 

Pokračuj v práci z minulého týdne: pošli mi odpovědi na otázky UČ 
51/1-4, - jencikova@koralekkladno.cz. Prohlédni si obrázky s popisky 
Uč 52-54 - pokud Tě baví kreslení, nakresli mi římského bojovníka 
(inspiruj se v učebnici, ve videu z min. týdne) a pošli na email /obrázek -
pokud se Ti chce/

OV
Znát slova státní hymny. Video o hymně jsi si již pouštěl (viz 34.týden), zapiš si do sešitu její 

název

F
Podívej se na video a zopakuj si, co jsme se naučili. Mechanický tlak

P
Popsat podle obrázku děj zvaný fotosyntéza a dýchání a vysvětlit 
jejich význam pro rostliny.

Přečíst si v učebnici na straně 20 - 21. 

Z

Pokračovat -Olomoucký kraj, určit polohu, popsat přírodní poměry, 
vyhledat kulturní zajímavosti a velká města

Vypracuj odpovědi do PS s.40. Nápověda: město Prostějov. Prohlédni si 
video.

Loštice - místo, odkud pocházejí Tvarůžky

VV Prohlubovat výtvarné schopnosti a dovednosti v zachycování jevů a 
procesů v proměnách a vztazích

Co jsi viděl/a zajímaváho na procházce, nakresli.

HV Získávání poznatků z oblasti hudby z internetu, vyhledávání informací 
o zpěvácích a skupinách

Podle vlastního zájmu najdi na internetu informace o zpěvácích nebo 
skupinách.

VKZ
Uvést příklady životních cílů, hodnot, zájmů. Žijeme momentálně v nestandardní době, kterou jsme si sami nevybrali, 

nikdy předtím jsme ji nezažili, ale můžeme ji svým zodpovědným 
chováním ovlivnit. Pokus si stanovit kontrétní cíle, jak svým 
zodpovědným chováním zvládnout coronavirovou pandemii. 

TV
Zvládat průpravná cvičení vhodná k některým gymnastickým cvikům, 
vést rozcvičení 

Vzpomeň si, které cviky provádíme při rozcvičení v hodinách Tv, zacvič 
si doma (na zahradě) s rodiči, prarodiči - veď rozcvičku.

PV Připravit stůl pro jednoduché stolování. Prostři stůl a připrav na nedělní oběd.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150010-mechanicky-tlak/
https://www.youtube.com/watch?v=oX4ZYwnlGOc

