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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Doplňovat správnou koncovku příčestí minulého u 
několikanásobného podmětu– podměty různého rodu 

U 48-žlutá tabulka; 49/5a,b -podtrhni podmět a přísudek ve 
větách

doplň i, y

Čtení

Vyhledat informace v textu; číst novinový článek; diskutovat o 
aktuálních událostech

Vyhledej v textu, kdy se v Česku slaví Mezinárodní den 
dětí. Od kterého roku se slaví u nás. Je datum stejné pro 
všechny státy? Kdy slaví Den dětí v Německu? 
Den dětí - info

Sloh Užívat vhodných jazykových prostředků dokonči věty

AJ
Rozumět slovům a jednoduchým větám, které se týkají 
osvojených tematických okruhů 

Napiš slova v anglickém jazyce - PR.S. str. 82, přepiš 
slova z UČ. na str. 125

M

M

Opakovat učivo o zlomcích a desetinných číslech procvičuj, jen to, co jsme se učili

PS 27/6; 30/14

G

Vyhledat vhodný vzorec pro výpočet povrchu těles. Doplnit do 
vzorce správné hodnoty a vypočítat povrch kvádru

PS 47/7,8

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-prisudkem/shoda-podmetu-s-prisudkem-online-test-2
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4964
https://zlomky-hrave.cz/


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

D
Na mapě světa ukázat místa kolonií, určit státy, kterým kolonie 
patřily; znát důsledky soupeření mezi velmocemi

Podle mapy v učebnici str 50-51doplň PS str 37 cv.1 a 2, 
práci vyfoť a pošli

OV
Seznámit se s pracovním právem, vyhledat některé informace v 
Zákoníku prác

Co je to pracovní právo, najdi na internetu, seznam se.

F
Vysvětlit na příkladech, že stroje mají větší výkon než člověk Napiš mi příklady do emailu.

P

Opakovat téma Ptáci. Seznámit se s pojemem savci, pokusit se 
rozdělit je do skupin, popsat základní části těla savců, porovnat 
vnitřní a vnější stavbu těla a vysvětlit funkci jednotlivých orgánů u 
savců.

Podívej se do kapitoly Savci v učebnici. Shlédni video, 
vyzkoušej si otázky. 

Ptáci, savci 
Dravci, Pěvci, Ptáci v nouzi - jak pomoci

Z

Porovnáním doplnit pojmy do slepé mapy. Odkaz níže je politická 
mapa Evropy

Otevři si mapu Evropy - politické rozdělení a zkus 
odpovědět na otázky v kvízu.

mapa Evropy Uhodneš stát podle jeho tvaru?

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

Tvoje představa koronaviru-nakresli

https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/eshop/ucebnice/nahledy/6277/prirodopis-8-ps-ree-blok_ukazkove-stranky.pdf
https://mapaevropy.eu/politicka-mapa-evropy/
https://magazin.aktualne.cz/kviz-je-to-francie-nebo-nemecko-uhodnete-staty-podle-jejich/r~875ba11235c111e9be22ac1f6b220ee8/


HV
Rozlišit zvuky kolem sebe - Na zahradě a na poli, rytmicky 
doprovázet svůj zpěv, pohybově vyjádřit charakter melodie

Pošli odkaz z youtube - zvuky na zahradě

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
Sestavit modelový rozpočet rodiny se základními příjmy a výdaji Napiš za co všechno tvoje rodina utrácí. 


