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Všechny úkoly jsou z tohoto týdne dobrovolné pro Kačku a Lukáše, Peťo, Evičko, Patriku posílejte úkoly z minulých týdnů.

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Seznámit se s pravopisem příčestí minulého u 
několikanásobného podmětu

Přečti si žlutou tabulku na str. 46

shoda jednoduchého podmětu s přísudkem

Čtení
Užívat přirozenou intonaci a přízvuk, předčítat báseň Přečti si říkanku

Sloh Užívat vhodné jazykové prostředky, vést rozhovor U70 - Přečti si báseň. Zamysli se proč se říká: "Kniha - přítel 
člověka"

AJ
Rozumět základním informacím v krátkých poslechových 
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů.

Uč. str. 120, 121 - poslechni si CD k textu č. 34, text si přečti a 
přelož. Seznam se s novými slovíčky na str. 121.

M
M

Vyhledávat, třídit a porovnávat hodnoty zapsané desetinným 
číslem

1. Všímej si, kde všude se setkáš s desetinnými čísly

desetinná čísla v praxi - souhrn

Pokud chceš, můžeš porovnávat v Toglicu

G
Určit základní znaky geometrických obrazců - opakovat Zapřemýšlej - jak se liší čtverec a obdélník

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
Orientovat se v historických událostech 19. stol., procvičovat 
učivo

Prolistuj U38-48, připomeň si významné události, snaž se 
doplnit a poslat chybějící úkoly

https://www.umimecesky.cz/strilecka-shoda-prisudku-s-podmetem?source=explicitKC#
https://www.pohadkozem.cz/gruffalo/
http://slideplayer.cz/slide/1910235/
https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558


OV
Vyjádřit svými slovy "netolerantní jednání, šikana". Jaké jsou 
důsledky protiprávního jednání.

Uveď příklady protiprávního jednání.

F
Na konkrétních příkladech určit kdy těleso koná práci. Znát, jak 
měříme práci a jednotku práce

Str. 95,96. Najdi v učebnici jednotku práce.

P

Seznámit se s různými typy hnízdění ptáků - Čáp bílý. Hrát 
online hry - ze života ptáků

živě -hnízdění čápů

Ptáci - hry (hnízdění -těžší, ptačí zpěv poznávačka, pexeso)

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

Pokud chceš, zkus si úkol v Toglicu.

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

Co tě zaujalo na procházce, nakresli.

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

Poslouchej oblíbené zpěváky

TV
Zvládat základní techniku chůze, běhu, skoku a dalších 
pohybových aktivit.

Jezdi na kole, cvič, běhej, choď na procházky do lesa, parku.  

PV
Podle daného postupu připravit přílohu a doplněk k jídlu 
(brambory, rýže, těstoviny a salát)

Domluv se s maminkou a připrav přílohu k obědu.

https://www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery/capi-hnizdo/
http://hry.birds.cz/
https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558

