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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Skloňovat podstatná jména rodu mužského životného v jednotném, 
množném čísle (předseda, soudce). 

Nauč se skloňovat vzory předseda, soudce v jednotném i množném čísle. UČ 
str. 52. Napiš do sešitu cvičení 26 b, str. 52

Pošli mi.

Čtení
Číst neznámý text. Vyhledat informace. Přečti si text - Velký úklid (autor L.Kincaid - Lesní příběhy) v PR.S. str. 32, cv. 

16. Napiš věty - PR.S. str. 32, cv. 16 c.

Sloh Popsat správně pracovní postup. PR.S. str.34, cv. d

AJ
Rozumět základním informacím v krátkých poslechových, čtených 
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů (V našem 
domě))

Uč. str. 120, 121 - poslechni si text na CD č.30. Přečti si a přelož článek v 
učebnici str. 120, 121. Opakuj slovíčka - Uč. str. 120

M

M

Písemně dělit jednociferným dělitelem se zbytkem. Písemně sčítat a 
odčítat s přechodem desítek.

Uč. str. 41, cv. 8 (1., 2 sloupek), Uč. str. 21, cv. 4 (1. řádek - pouze sčítej).

Pošli mi.

G
Popsat a objasnit pojem mnohoúhelník, vyjmenovat mnohoúhelníky.
Narýsovat trojúhelník, popsat vrcholy, strany a úhly trojúhelníku

Uč. str. 67, 68 - přečti si co znamená pojem mnohoúhelník, rozdělení 
trojúhelníků podle délky stran. Uč. str. 68, cv. 1, narýsuj.

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

D
Uvést příklady husitských zbraní, popsat taktiku boje Přečti si Uč. str. 50, 51 - Čím a jak válčili husité. Napiš odpovědi na otázky v 

PR.S. str. 27, cv. 1,2,3, pošli mi.

OV
Uvést některá pravidla společenského chování. O zdravení

F
Rozlišit výšku, hlasitost a barvu tónu, zjistit, že výška tónu je tím větší, 
čím větší je jeho kmitočet  Poznáš hudební nástroje?

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/213543112010001
https://youtu.be/HS53u2DHd0Y


P
Opakovat postupně jednotlivé živočichy. Kdo ještě nemá - doplňovat postupně chybějící cvičení v pracovním sešitě jen 

do strany 5.

Z

Státy Jižní Evropy - pokusit se charakterizovat polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry. Uč 42-45. PS - 33/ doplň názvy států do mapy.  Podívej se také na barevnou 

slepou mapu -dokázal/a bys určit státy ?- vyzkoušej si. 

Různé mapy jižní Evropy  a mapa bez názvů (slepá mapa)

VV
Vnímat nepevné tvary kolem sebe (světlo, vzduch, vodu, šumění.) Co jsi viděl/a zajímavého 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

Rozlišovat, co je pro zdraví dobré a jak pečovat o jeho zachování. Zdraví je stav fyzické, psychické a duševní pohody.  Aby byl člověk zdravý, 
měl by dodržovat zdravý životní styl. Napiš mi 3-5 větami, co si představuješ 
pod pojmem zdravý životní styl. Úkol zašli na brichacova@koralekkladno.cz 
Děkuji

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
Uvést příklady technických vynálezu (od
nejjednodušších), které lidem ulehčují práci.

Vypiš některé vynálezy.

https://mapaevropy.eu/mapa-jizni-evropy/

