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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Tvořit věty s danými slovesy. PR.S. str. 23, cv. 4 - Utvoř větu s daným slovesem. Věta by měla 
mít alespoň čtyři slova.

Pošli mi.

Čtení
Číst text s porozuměním - české pohádky. Vyber a přečti pohádku

Sloh Psát názvy obrázků. Vyluštit doplňovačku. PR.S.str. 40, cv. 1

AJ

Procvičovat slovní zásobu - lidské tělo (Human body) .Slovesa - 
point to (ukázat na), look (podívat se, sledovat), touch (dotýkat se),  
show (ukázat), raise (hlásit se), open (otevřít), close (zavřít)

Human body

Práce na 2 týdny 1./ část- přiřaď správně pojmy do obrázku. 2./ 
vyber správný název obrázku 3./Kolik mají příšerky očí, rukou.. 
vyber správnou možnost 4/spojit obrázek s větou (To je nos) 
5/Vybrat sloveso do věty - pomoc s obrázekm (touch -dotýkat se)

M
M

Zapsat k danému číslu nejmenší možný násobek. Vyhledat neúplný 
podíl a zbytek.

PR.S. str. 28, cv. 3, 5

Pošli mi.

G Určit osu úsečky odhadem, pomocí kružítka - pokračovat Uč. str. 82, cv. 6. Narýsuj dvě úsečky, urči středy.

ZI

Pracovat v programech online Klikni na odkaz a vytvoř si své puzzle. Program je v češtině. Po 
otevření stránky, klikni na oranžový rámeček a pak pokračuj podle 
návodu.- Procházet - vyberte fotografii z vašeho PC nebo mobilu,
načíst obrázek, pokračovat...pokračujete až se dostanete k 
dokončení puzzlí. Zde si je můžete stáhnout a také je mně poslat 
mailem. Udělejte to :-))

V togliku najdeš podrobnější zadání Bosounohou.cz

https://www.pohadkozem.cz/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/My_Body_lj17566mb
http://www.bosounohou.cz/puzzle/


D

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

Pokračovat UČ 52-55. Podívat se na video Řím. Doporučuju i to 
rozšiřující, pokud se chceš dozvědět něco víc.

Řím - byl jednou jeden člověk

Pro fanoušky Říma, pokročilé informace

OV
Doplnit barvy státní vlajky, popsat státní znak. Popiš svými slovy Státní znak České republiky. Buď do sešitu a 

vyfotit nebo rovnou do mailu uhlirova@koralekkladno.cz . 
Nápovědu naleznete ve videu z 34.t. A pokud jste vášniví malíři, 
můžete ho i nakreslit!

F
Znát jednotky tlaku a jejich značky Vyhledej tyto informace v učebnici nebo na internetu

P
Vyjmenovat, co rostlina potřebuje k růstu, vysvětlit období růstu a 
období klidu, popsat vývoj rostlin

Přečíst si v učebnici na straně 21 - 22. Žák může namalovat vývoj 
rostlinky od semínka až po její odumření. /str. 22/ Zároveň 
můžete udělat pokus s klíčením semene a třeba i vyklíčené 
semínko zasadit a starat se o rostlinku.

Z

Zlínský kraj, určit polohu, popsat přírodní poměry, vyhledat kulturní 
zajímavosti a velká města

Uč 54-55. Podívej se hlavně na obrázky s popisky a prohlédni si 
mapu -pohoří, řeky, města. PS42 -doplň a vybarvi mapu dle 
zadání.

Zlínský kraj - zábavné video o tomto kraji

VV Uplatňovat získané dovednosti a zkušenosti při přípravě, realizaci a 
prezentaci vlastního tvůrčího záměru

Tvoje představa koronoviru-nakresli.

HV Zpívat osvojené písně Zazpívej si s rodiči, prarodiči dvě oblíbené písničky.

VKZ

Projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky 
pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy. 

Určitě dobře víš, že v této nelehké době, musíš myslet pozitivně. 
Každý, kdo se nyní chová zodpovědně, může jít všem příkladem. 
Pokud máš, nyní v době pandemie, jakékoliv obavy, svěř se 
rodičům či tvým nejbližším. Určitě to nebude projevem nízkého 
sebevědomí, ale naopak projevem tvého hloubavého přemýšlení, 
tvého postoje a tvých životních hodnot. 

https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA
https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso


TV
Překonávat nerovnost terénu. Vydej se do lesa překonávat terén po cestách i mimo ně. Skákej 

přes pařezy, házej šiškami na stromy, probíhej mezi stromy, 
poskakuj po jedné i druhé noze, běhej krátké i delší vzdálenosti 
po cestách.

PV Seznámit se s významem rostlin pro zdraví člověka. Najdi na PC význam rostlin.


