
9. roč                                                                37. týden                              1. 6. - 5. 6. 2020

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Poznávat souvětí; označovat spojovací výrazy v souvětí U58 - žlutá tabulka; uč. str. 58/4a, 59/6a

Věta jednoduchá a souvětí - do třetího cvičení

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

Kde si můžeš koupit denní tisk, existují deníky 
online? Jestli ano, pošli mi odkaz. Zkopíruj mi 
aktuální informaci, která tě zaujala a napiš mi, z 
jakého deníku jsi čerpal.

AJ
Opakovat učivo - počítat do 100, tvořit příklady, číst čísla Čísla

M

M

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

Přečti si učebnici na str.35 a 36 - tabulka, můžeš se 
znova podívat na videa z minlého týdne

PS 20/4,5,6

G

Procvičovat výpočty obvodu a obsahu obrazců PS 45/1

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/index.htm
https://www.finance.cz/522960-den-deti/
https://youtu.be/uxaWf9EftqQ


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
Znát rok rozdělení Československa, seznámit se 
s nástupnickými státy

S pomocí učebnice str 64 doplň PS 43 cv.4-6, práci 
vyfoť a pošli

OV
Seznámit se s  pojmy demokracie, diktatura a anarchie, vyjádřit  
základní principy demokracie

Vyhledej na internetu

F
Objasnit pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb měsíce 
kolem Země, objasnit střídání dne a noci a střídání ročních 
období

CH
Seznámit se různými typy materiálů - z čeho stavíme, co je to 
keramika? 

Uč 41-42.Otázka UČ42, dole = Které příklady 
výrobků nepatří mezi keramiku? (vyber z 
možností) Jencikova@koralekkladno.cz

P

Vyjmenovat, vyhledat na internetu, ukázat na mapě a popsat 
velké ekosystémy na Zemi, popsat změny v přírodě vyvolané 
člověkem a objasnit jejich důsledky 

uč.64-69, PS 18 (pracuj s učebnicí str 64)

Zjistit význam slov:  klimatické změny, eroze, niva, endemické 
rostliny, sinice, revitalizace

Krajina v rukou člověka - video

Jak vyléčit krajinu - video

Z
Ovládat základy orientace v terénu, odhad vzdáleností a výšek uč. 25, PS 23/3,4; 24/1,2

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

Tvoje představa koronaviru-nakresli

https://www.youtube.com/watch?v=Fpk1aIDztLk
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6QLzSf-Jw


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

Pošli odkaz z youtube - zvuky na poli

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
Připravit jednoduché pokrmy studené kuchyně v souladu se 
zásadami zdravé výživy

Připrav pro své blízké zdravou večeři, napiš 
jídelníček.


