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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Rozlišovat čas přítomný, minulý, budoucí Uč. str. 56, cv. 4, Uč. str. 57, cv. 7, Uč. str. 58, cv. 10. Z každého cvičení si 
vyber dvě slovesa. Slovesa časuj a napiš v daném čase (minulý, přítomný, 
budoucí).
Pošli mi.

Čtení
Mít pozitivní vztah k literatuře. Označit postavy příběhu. Z knihy, kterou právě nyní čteš nebo jsi četl, vypiš postavy příběhu.

Sloh Umět doplnit věty vhodnými výrazy. PR.S. str. 36, cv. 18 c.

AJ
Rozumět slovům, má-li k dispozici vizuální oporu.
Učit se číst nahlas plynule.

Uč. str. 124 - poslechni si správnou výslovnost na CD č.31. Přečti si a přelož 
slovíčka v učebnici str. 124 - Můj dům, str. 125 - Můj pokoj.

M
M

Opakovat probrané učivo - sčítat, odčítat v oboru do deseti tisíc, 
násobit, dělit mimo obor násobilek, zaokrouhlovat čísla.

 https://skolakov.eu/matematika-4-trida

Sčítej, odčítej, opakuj násobení, dělení i mimo obor násobilek, zaokrouhli 
čísla na desítky, stovky, tisíce.

G
Pojmenovat trojúhelníky podle úhlů Přečti si UČ. str. 69, 70 - rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů, vypracuj 

cvičení 1, str. 70

ZI
Opakovat hardware a software přiřaď názvy

D
Vysvětlit, proč se Jiřímu z Poděbrad říkalo husitský král, popsat 
mírové snahy Jiřího z Poděbrad

Přečti si Uč. str. 54, 55 - Husitský král Jiří z Poděbrad. PR.S. str. 31, cv. 3 - 
Dopiš chybějící slova podle nápovědy.

OV
Rozlišit protiprávní jednání a na příkladech posoudit podmínky 
trestní postižitelnosti občanů, uvědomovat si rizika porušování 
právních ustanovení.

Napiš do sešitu libovolný příklad protiprávního jednání.

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


F
Určit možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého 
zvuku na člověka

Str 47-48, PS str 15

P
Shlédnout krátké dokumentární filmy Vyhledávat na "youtube" krátké dokumentární filmy  - prvoci, žahavci, 

ploštěnci, hlísti, měkkýši a kroužkovci.

Z

Státy Východní Evropy - pokusit se charakterizovat polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry. 

Uč 50-53 - prohlédni si mapu a popisky u jednotivých států, obrázky. Pokud 
zvládneš sám - dopiš +vybarvi mapu PS 38 - online mapa Ti v řešení 
pomůže.

Východní Evropa - mapa online

VV
Vnímat proporce lidského těla, vztahy mezi jednotlivými částmi 
těla. 

Nakresli svou rodinu

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

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

VKZ
V rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví. Zvláště nyní, v době ustupující se pandemie, je nutné udržet své zdraví v 

dobré kondici. Napiš mi, jak ty aktivně podporuješ své zdraví. Zašli na mail 
brichacova@koralekkladno.cz        Děkuji.

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

Uplatnit vlastní fantazii při zdobení chlebíčku, chuťovek nebo 
ovocných salátu.

Připrav pro svou rodinu pár chlebíčků nebo salát.

https://mapaevropy.eu/mapa-vychodni-evropy/

