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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Časovat slovesa v přítomném čase, užívat osobní zájmena při 
časování sloves

UČ. str. 40 - přečti si tabulku - ČASOVÁNÍ SLOVES, PR.S. str. 23, cv. 6 a

Pošli mi.

Čtení
Číst přiměřené texty. Přečti si krátký článek v novinách, na internetu, který se týká současné - již lepší 

situace v České republice.

Sloh Řadit a používat slova v daných větách. PR.S. str. 27, cv. 17, Spoj dvojice slov, utvoř věty.

AJ
Pokračovat - 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)

Dokonči práci z minulého týdne, pokud si nevíš rady-kontaktuj mě prosím. 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 - pokračovat.

PR.S. str.29, cv. 6, 7 a, b - vyhledej odpovídající núplný podíl a zbytek.

Pošli mi.

G
Sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti PR.S. str. 40, cv. 1 - rozhodni, které geometrické tvary jsou souměrné podle osy 

souměrnosti.

ZI
Opakovat hardware a software přiřaď názvy

D
Úpadek a zánik římského císařství. Opakování -  Řím. Uč 54 -55-Úpadek Říma. Odpověz na otázky: Co je to koloseum? Co jsou akvadukty, 

jakému účelu sloužily? 

OV
Rozlišit na příkladech formy státu. U následujících států zjisti, zda se jedná o monarchii či republiku: Francie, Slovensko, 

Německo, Belgie, Dánsko, Itálie, Velká Británie

F

Procvičovat učivo o tlaku U str.48, 49, Vypracuj cvičení na straně 49/1-3

http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=9&index=1


P
Objasnit pojem rozmnožování, popsat podle obrázku a vysvětlit 
pohlavní a nepohlavní rozmnožování, objasnit pojem regenerační 
schopnost rostlin 

Učebnice strana 23-24. Pokud budete mít možnost, podívejte se na šlahouny 
jahodníku, cibuli tulipánu, hlízy brambor

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

Uč 56-57 - prohlédni si hlavně obrázky a mapu -oblast Slezka.  PS 44/1

VV
Vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně 
vyjádřit své postřehy a pocity

Nakresli obrázek a povídej mamince, tátovi..., proč jsi ho malovaj. 

HV
Rozlišit zrakem i sluchem základní hudební nástroje (klavír, kytara, 
flétna, housle...)

Vyhledej na internetu dané hudební nástroje, poslechni si jejich zvuk.

VKZ

Respektovat sebe samotného, druhé, přijímat názory druhých. Názor (někdy se říká také mínění) je tvůj postoj k určité skutečnosti. Respektování 
názoru druhého člověka je základem komunikace ve společnosti.  S názorem druhého 
člověka nemusíš vždy souhlasit, ale měl by si ho respektovat. S odlišnými názory se 
můžeš setkat v běžném životě (rodina, škola, mezi kamarády apod). Vždy by si měl 
druhého člověka vyslechnout a utvořit si vlastní názor. 

TV
Provádět protahovací, uvolňovací cviky. Najdi si na internetu základní protahovací a uvolňovací cviky pro jednotlivé části těla 

(dle vlastní potřeby) a proveď je.

PV

Seznámit se a provést tepelnou úpravu
pokrmu smažením a pečením.

Najdi si na internetu jednoduchý recept a upeč moučník. 


