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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Poznávat ve větě podmět a přísudek Uč. str. 60 - 62, přečti si co vyjadřuje podmět, přísudek, napiš cv. 2a, 3a na 
str. 61

Pošli mi.

Čtení
Označit hlavní postavu příběhu, dokázat jednoduchými větami popsat 
charakter hlavní postavy  

Z knihy, kterou právě nyní čteš nebo jsi četl, napiš charakterové vlastnosti 
hlavní postavy.

Sloh 
Zachovávat ve vyprávění posloupnost děje, dodržovat slovosled ve 
větách

Napiš několik vět o tom, jak probíhal tvůj den v neděli.

AJ
Sebehodnotit své znalosti z anglického jazyka. Přečti si sebehodnocení v Aj - UČ. str. 134 - 139. Přelož věty v PR.S. str. 84 - 

89 s pomocí učebnice str. 134 - 138.

M

M

Písemně násobit dvojciferným činitelem. Písemně dělit jednociferným 
dělitelem. Provádět kontrolu výsledku. Opakovat zaokrouhlování 
čísel.

UČ. str. 52, cv. 24., 25 - výsledky zaokrouhli na desítky, stovky.

Pošli mi.

G
Určit součet úhlů v trojúhelníku Roztřiď trojuhelníky doskupin podle velikosti úhlů - PR.S. str. 35, cv. 5

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
Popsat vznik Jednoty českobratrské Přečti si v učebnici str. 56, 57 článek (Čeští bratři). PR.S. str. 32, cv. 2 - doplň 

chybějící slova.

https://krizovky.org/


OV

Uvědomovat si důsledky protiprávního jednání, popsat funkci policie a 
soudů.

Dokážeš svými slovy vysvětlit, proč má policie na svých vozech heslo 
"Pomáhat a chránit"?

Něco o spravedlnosti

F
Nadměrný hluk Vypiš profese, kde je nadměrný hluk. jak se lidé mohou chránit?

P
Příroda a já. Pozorujte přírodu, můžete kreslit nebo fotit, co uvidíte, z rostlinek dělat herbář. 

Pokud uděláte, ve škole si pak ukážeme vaše aktivity a budeme si o přírodě 
nad vašimi obrázky či fotkami vyprávět.

Z
Opakovat rozdělení evropských států Uč 54-55 vyzkoušej si hru v učebnici, zopakuj si rozdělení evropských států

VV

při tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, pro jejich vyjádření hledat a volit nejvhodnější prostředky a 
postupy

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

Vyhledat možnosti a způsoby, jak aktivně podporovat zdraví ve svém 
místě bydliště. 

Napiš mi tipy, kde je na Kladně či v okolí možné aktivně sportovat. Tipy mi 
vypiš do mailu brichacova@koralekkladno.cz nebo vyhledej na internetu a 
zašli mi odkaz. 

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
Ošetřovat květiny na záhonech nebo v
truhlících – zalévat, kypřit, plít a přihnojovat - provést rez a 
aranžování květin do váz.

Ošetři pokojové rostliny, zalij, otři od prachu, Kdo má možnost a zahrádku 
pracuje na záhoně.

https://edu.ceskatelevize.cz/justice-5e441ee7d76ace2c451de012

