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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

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

Uč. str. 47, doplň správný tvar sloves být, nebýt, mít, nemít. 

Pošli mi.

Čtení
Určit hlavní postavy příběhu, jednoduchými větami popsat 
charakter hlavní postavy

Uč. str. 70, 71, přečti si úryvek - O Šípkové Růžence (podle Františka 
Hrubína). Urči hlavní postavy, popiš několika větami charakterové 
vlastnosti hlavní postavy.

Sloh Na základě viděného vjemu utvořit jednoduchý popis. Popiš vlastními slovy tvůj pokojíček.( Můj dětský pokoj).

AJ
Procvičování - slovíčka Pexeso - měsíce v roce 

M
M

Řešit jednoduché slovní úlohy. Písemně sčítat a odčítat  s 
přechodem přes základ.  

PR.S. str. 17, cv. 8, vypočítej a podle výsledků zapisuj písmena. 
Napiš větu se slovem, které ti vzniklo.

Pošli mi.

G
Sestrojit osu souměrnosti u základních rovinných útvarů, 
určit všechny jejich osy souměrnosti

PR.S. str. 41, cv. 2 - dokresli souměrné obrazce.

ZI

Pokusit se vytvořit křížovku on line na téma Savci https://krizovky.org/

Po otevření odkazu klikněte na příklad. Zjistíte, co máte dělat. Do 
rámečku napíšeš nejprve odpověď a hned vedle otázku.(pes Nejlepší 
přítel člověka). Stačí 3 zvířata. Vytvořenou křížovku vyfoťte a pošlete.

D
Opakování Starověk - konec Římské říše Uč 57, prohlédni si časovou osu, dlaší na str 58-59. Odpověz na 

otázky (Uč56): Které hlavní změny odlišily starověk od pravěku? Co 
víme o životě ve starověkém Egyptě? Odpovědi pošli na email 
Jencikova@koralekkladno.cz

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-time_months-1-uroven?source=explicitExercise


OV

Vyhledat na mapě státy, které jsou královstvím a republikou. Vyhledej na mapě následující státy: Francie, Slovensko, Německo, 
Belgie, Dánsko, Itálie, Velká Británie. Které z nich jsou královstvím, 
které republikou? Pomůže ti následující odkaz:

Evropské monarchie

F
Konec roku se blíží, všechno učivo jsme probrali. Vyhledej v 
učebnici kapitolu, která tě nejvíce bavila.

Prohlédni si v učebnici, co všechno jsme se naučili.

P
Popsat, kde se vyskytují lišejníky, vyjmenovat příklady 
lišejníků 

Při procházce lesem hledat lišejníky, utrhnout a pojmenovat je dle 
obrázků na internetu

Z
Opakovat kraje české republiky PS 47 - napiš odpovědi na otázky- první 4 vagóny, ostatní vagóny 

vlaku / otázky/ - můžeš udělat dobrovolně.

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

Volná tvorba.

HV
Zazpívat si pět písní. Podle tvaru i zvuku poznat xylofon a 
klarinet.

Zazpívej si sám/a pět písní, které znáš z výuky HV. Najdi si na you 
tube, jak zní při hraní xylofon a klarinet. Poznáš rozdíl?

VKZ

Vysvětlit pojem empatie, důležitost empatického jednání, 
aktivního naslouchání a komunikování s okolím.

Empatie (někdy se říká též vcítění) je schopnost vcítit se do pocitů 
druhého člověka. Do člověka se můžeme vcítit jen na krátkou dobu 
(např. při hovoru). Při rozhovoru si všímáme chování a reakcí 
druhého člověka. Poněvadž jsme si všichni prošli nelehkým obdobím, 
které mohlo v některých z nás dodnes zanechat vnitřní strach, pokus 
se nyní, co nejvíce, naslouchat svým spolužákům či kamarádům. 
Určitě to ocení.  

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
Seznámit se s významem rostlin pro zdraví člověka. Vyhledej na internetu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_monarchi%C3%AD_v_Evrop%C4%9B

