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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Aplikovat poznatky o psaní i-y po obojetných souhláskách opakuj

procvičuj

Čtení
Číst potichu s porozuměním delší texty; reprodukovat text klikni na jméno zvířete, přečti a vyber správné odpovědi

Sloh Procvičovat plynulé čtení s porozuměním; vybrat hlavní 
myšlenku textu 

přečti a napiš hlavní myšlenku povídky

AJ Už se těším na prázdniny Napiš několik vět o tom, co budeš dělat o prázdninách.

M
M

Aplikovat základy jednoduchého úrokování na příkladě, použít 
získané znalosti při řešení jednoduchých slovních úloh

uč.42/2,5

G Procvičovat výpočty povrch krychle - výpočet

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
Opakovat, odpovídat na otázky v PS, orientovat se v časové 
přímce

S pomocí uč. 11-12 doplň PS 44, cv.1-3, vypracuj přiložený 
prac.list, vyfoť a pošli

OV
Používat demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v 
osobním i společenském životě

Vysvětli pojem "demokratický způsob řešení" najdi na internetu

F Znát planety Sluneční soustavy. Proč už Pluto není v seznamu planet

https://www.gramar.in/cs/game.php
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee299042cc21
https://www.umimecesky.cz/tematicka-zadani-cteni-porozumeni
http://pohadky-online.eu/pohadky-tatovy-hlavy/odvazny-trpaslik/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://svetobeznik.info/proc-uz-pluto-neni-planeta/


CH
Seznámit se s pojemem Otravné látky, zamyslet se jak člověk 
škodí přírodě a co proti tomu dělat

Uč46 - přečti si, co jsou to otravné látky, chemický poplach.

P

Vysvětlit, proč musíme přírodu chránit, objasnit, proč vznikají 
chráněná území a předpisy na ochranu přírody, seznámit se s 
charakteristikou a s příklady chráněných území v ČR, 
seznámit se s ochranou přírody a s chráněnými oblastmi ve 
světě, vyhledat na internetu organizace, které se zabývají 
ochranou přírody a zhodnotit jejich význam

uč.85-91; PS 23-24

Z
Opakovat - hra pexeso PS 45-48

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

Vlastní tvorba

HV
Zazpívat písně ve skupině i sólo, být tolerantní k hudebním 
žánrům, které nepreferujeme, správně taktovat k hudební 
produkci na dvě, tři a čtyři doby

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 s rostlinami působícími jako drogy, jejich 
zneužíváním a nebezpečností

Najdi na internetu.


