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Všechny úkoly z tohoto týdne jsou dobrovolné pro Káťu a Kubu, ostatní (Michal a Tadeáš) mi pošlete úkoly z minulých týdnů.

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Poznávat větu jednoduchou 1.Přečti si v učebnici na str.57 žlutou tabulku (2)

Pokud chceš, v toglicu je cvičení

Čtení
Užívat při čtení přirozenou intonaci; předčítat báseň; určit rým, 
verš, sloka

Přečti si říkanku

Sloh Popsat úlohu denního tisku; jmenovat některé deníky; vybrat 
si z deníků sdělení

Zamysli se jaký je rozdíl mezi časopisem a deníkem.

AJ
Podívej se na film. Chtěl/a bys tam jet na prázdniny? Londýn

M
M

Vyjádřit procento pomocí zlomku, vypočítat jedno procento z 
daného základu, vyjádřit desetinné zlomky procenty

podívej se na video 3.díl

podívej se na video 4.díl

G
Určit základní znaky geometrických obrazců - opakovat geometrická tělesa

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, opakovat, procvičovat období nejnovějších 
dějin

Prolistuj U59-64, připomeň si významné události, snaž se 
doplnit a poslat chybějící úkoly

https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558
https://www.pohadkozem.cz/gruffalo/
https://youtu.be/KqcAdg6raUs
https://www.youtube.com/watch?v=fkpnC8UyV5U&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=uPe6Wb5nQb0
https://www.youtube.com/watch?v=EQw58GIwPgM


OV
Rozeznat pojem parta v kladném i záporném smyslu, uvést 
příklady vhodného trávení volného času

Popiš jak nyní trávíš volný čas. 

F
Planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke 
Slunci, pohyb vesmírných těles. Odlišit planetu a hvězdu na 
základě jejich vlastností
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CH
Opakování učiva, se kterým jste se seznamovali - návykové 
látky, plasty, bílkoviny,tuky, sacharidy, ropa

Řiď se instrukcemi, zaslanými v emailu. Správné odpovědi 
pak prosím pošli na email Jencikova@koralekkladno.cz 

P

Objasnit pojem populace, hustota a růst populace, vysvětlit 
vztahy mezi populacemi – predace, parazitismus a symbióza 
a uvést příklady 
Objasnit pojem společenstvo a ekosystém, objasnit základní 
princip některého ekosystému a vysvětlit podstatu 
jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech

uč.59-64, 17/8,9,10 - pracuj s učebnicí

ekosystémy naší přírody - video

Z

Ovládat základy praktické topografie a orientace v terénu, 
orientovat mapu, určit světové strany, sestavit plán 
pochodové osy

Máš doma nějakou mapu? Pošli mi její fotku. :-)

orientace v terénu - video

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

Co tě zaujalo na procházce...namaluj

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk
https://www.youtube.com/watch?v=5gbJjDaSNDI


PV

prokázat samostatnost ovládání jednoduchých pracovních 
postupů při základních činnostech v domácnosti (údržba, 
úklid)

Ukliď si svůj pracovní koutek, pokoj.


