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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuču
jící 

Čj  
(5h) 

Vedlejší 
věta 
přívlastková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 
 
 
Sloh - popis 
pracovního 
postupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přepiš dopředu 
do sešitu 
modré rámečky 
na str. 127, 128 
a 129  
 
Na str. 128 / cv. 
3 vypracuj 
dozadu do 
sešitu. 

 Zhlédni video: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=11MZN8Shpf8 
a upevni si znalost učiva o 
druzích příslovečných vět.  
Prostuduj materiál na stránce: 
https://www.pravopisne.cz/2
018/04/pravidla-vedlejsi-veta-
privlastkova/ 
a vymysli a napiš deset vět 
(jiných, než je uvedeno na 
této stránce, ale inspirovat sde 
můžeš), v nichž bude 
obsažena VV přávlastková. Tu 
podtrhni a napiš celé znění 
otázky, jak se na  ni ptáme. 
Práci mi do 27.3. pošli na můj 
e-mail.  
 
Zkus na internetu nalézt a 
zhlédnout film Zamilovaný 
Shakespeare. 
 
 

Šm 

M  
(5h) 

Poměr, slovní 
úlohy 

  VY_32_INOVACE_6/15 
 
Poměr ZŠ Šlapanice 
 
poměr slovní úlohy 
 

Pok 

AJ 
(3h) 

Opakování 
lekce 3 - 
předpřít. čas  
https://www.
youtube.com/
watch?v=i9GlE
Yf8_5I  
úvod do lekce 
4 - popisování 
věcí 

Po naučení se 
nových slovíček 
udělej str. 35 - 
cv.1 - ústně 
cv. 2 - písemně 
do sešitu 
(rozděl slova na 
tvary a 
materiály). 

30 - celá str. - 
vyplň a pošli 
MAILEM takto: 
cv.1 - napiš 
slova 
cv.2 - napiš 
slovo, které tam 
nepatří 

Použij CD ROM, který byl 
(nebo stále je)součástí 
pracovního sešitu a projdi si 
vše z lekce 3. 
 
Mailem Vám pošlu slovíčka k 
lekci 4 i s českým překladem - 
vytiskni a vypiš 2x anglicky. 
Dále pošlu výsledky 
pracovního sešitu lekcí 0-3 

McG 

https://www.youtube.com/watch?v=11MZN8Shpf8
https://www.youtube.com/watch?v=11MZN8Shpf8
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-privlastkova/
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-privlastkova/
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-privlastkova/
http://www.skola-dobronin.cz/projekty/ukoncene-projekty/eu-penize-skolam/dumy-materialy-z-projektu/copy_of_vy_42_inovace_m_ii_1/VY_42_INOVACE_M_II_1.32-Pomer-%20zmena%20v%20danem%20pomeru%20-%20pracovni%20list.pdf
http://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/7.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_42_INOVACE_Ja_02-25_Ma-7.pdf
https://moodle.szscb.cz/pluginfile.php/4960/mod_folder/content/5/Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20-%20%C5%99e%C5%A1en%C3%A9%20%C3%BAlohy.pdf?forcedownload=1
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I


https://www.
youtube.com/
watch?v=fuDF
z8AijfM 
a něco pro 
pobavení 
https://www.
youtube.com/
watch?v=cslyP
xzMLWg 

+ Vyber si 1 
předmět a 
popiš ho do 
sešitu. 

cv.3 - opiš a 
vyplň oba 
dialogy 
cv.4 - sestav 
otázky 
cv.5 - odpověz 
na otázky ze 
cv.4  - použij 
since, for 
cv.6 - napiš 
zakroužkované 
slovo 
cv.7-napiš 
chybějící slovo 
 
str.31 - celá 
(neposílej) 
do cv. 2 piš celá 
slovní spojení (a 
metal sword) 

krom str. 30 - projděte si 
všechna cvičení od začátku 
prac. seš. a zkontrolujte je. 

ZNj 
(2h) 

Začínáme 3. 
lekci 
TIERE (zvířata) 

str. 21 - 
prostuduj si 
úvodní stránku 

str. 27/Seite 
21,22 - opiš do 
slovníčku (sešit 
s tvrdými 
deskami - meine 
Wörter) 

Opakuj si celou slovní zásobu 
1. a 2. lekce a probranou 
gramatiku. 
 
Pokud můžeš splněné úkoly 
oskenovat a poslat mi je v 
mailu, budu moc ráda. 
Prohlédnu si je a zhodnotím 
je. Děkuji za tvou práci. 

Ba 

D  
(2h) 

Gotická 
kultura 
opak. str. 75 

str. 71-74 
výpisky podle 
osnovy 
 

str. 75/3 
- obrázky 
překresli a 
pojmenuj  
(k zápisu) 
- cv.6 -pojmy 
vysvětli do 
e-mailu 
 
Dějiny udat. č. 
národa (gotika) 

= sloh vrcholného středověku, 
12.-15. st. 
- název od Gótů (Francie) 
architektura: 
   (znaky, stavby, náčrt) 
sochařství: 
malířství: 
móda: 
vzdělanost: 
   (druhy škol, předměty, 
   univerzity) 
kroniky: 

Se 

Př 
(2h) 

Pěvci shledni video 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=BRbqqYUFv
ck 
vypiš si do 
sešitu jedince, 
které jsi viděl/a 
a slyšel/a  

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=2DZFc1M
G05I 
napiš mi do 
mailu, kolik 
zástupců pěvců 
jsi viděl/a a 
slyšel/a ve 
videu 

odešli mi v mailu odpovědi na 
otázky uč. str 39/ otázky a 
úkoly 1-5 
 
bonusový úkol (nepovinný): 
najdi na internetu nějaké 
zajímavosti o tučnácích a pošli 
odkaz (video včetně 
minutáže, kde tě to zaujalo 
nejvíc), nějaké zajímavé 

Voj 

https://www.youtube.com/watch?v=fuDFz8AijfM
https://www.youtube.com/watch?v=fuDFz8AijfM
https://www.youtube.com/watch?v=fuDFz8AijfM
https://www.youtube.com/watch?v=fuDFz8AijfM
https://www.youtube.com/watch?v=cslyPxzMLWg
https://www.youtube.com/watch?v=cslyPxzMLWg
https://www.youtube.com/watch?v=cslyPxzMLWg
https://www.youtube.com/watch?v=cslyPxzMLWg
https://www.youtube.com/watch?v=BRbqqYUFvck
https://www.youtube.com/watch?v=BRbqqYUFvck
https://www.youtube.com/watch?v=BRbqqYUFvck
https://www.youtube.com/watch?v=BRbqqYUFvck
https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I
https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I
https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I
https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I


stránky nebo můžeš udělat 
referát, prezentaci… 
kdo ještě neposlal minulý úkol 
- pozor, hodnotím známkou! 

F 
(1h)  

Prostuduj materiál: 

www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Fyzika/6.%20-%2

07.%20rocnik/Teziste%20telesa/teziste_telesa.pdf 

a tělesa z předposlední strany si překresli, nebo vytiskni, urči a zakresli jejich těžiště. 

Vypracovaný úkol zašli na moji e-mailovou adresu (do 28.3.). 

 
Nezapomeň na úkol za jedničku - stoupni si zády ke stěně, opři o ni paty, lýtka a 

zadek a předkloň se (ruce nesmíš dávat před sebe). Pokud ti to nejde, napiš mi, proč 

tomu tak je. 

A pozor, zubaři mají plno :-D. 

Šm 

Z 
(2h) 

Austrálie str. 49-50 
 
výpisky podle 
osnovy 
mapu pošlu v 
e-mailu 
 

opakování str. 
51 

51/3 a 4 
mailem 
(odpověď + 
zdůvodnění) 

dokončení: 
- objevil ji -  
- původní obyvatelé -  
- kolonie (čí a proč) -  
- obyvatelstvo: 
- světadíl = 1 stát (Australský 
svaz) 
- člen Britského společenství 
(Alžběta II.), zastupuje ji 
guvernér 
- zemědělství: 
- průmysl: 
- doprava:  

Se 

Vk
O 

Naše vlast - 
vlast, 
vlastenectví, 
národ 

str. 30 
 
 
str. 27-29 
 
výpisky do 
sešitu podle 
osnovy 
(heslovitě) 
kde je =, ?, :, 
doplň 

1. a 3. “lupa” 
str.30 
 
str. 63-65/  
otázky 13-18 
 
odpovědi do 
e-mailu 

vlastenectví = 
- proč začíná v období 
národního obrození? 
- základní rysy: 
národ = společenství lidí 
stejné národnosti 
- národnostní menšina =  
- vyjmenuj je a vyber ke každé 
2-3 základní charakteristiky 

Se 

VkZ Koronavirus Co vše děláš pro to, aby ses nenakazil/a nebezpečným virem a 
nepřenesl/a  virus na další osoby? 
odpověď na mail do 25.3. 

Voj 

VV vše zůstává stejné 
vyfocené nebo oskenované výtvory můžete posílat na e-mail 
ref., pwp - gotická kultura (architektura, sochařství, malířství) 

Se 

TV 
(2h) 

Posilování 
břišních svalů 
 
Švihadlo opak. 

  Leh na zádech 
-podpor na předloktí 
-natažené nohy držet nad 
zemí cca 15s 
-kreslení číslic 

Voj, 
Kašp 

http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Fyzika/6.%20-%207.%20rocnik/Teziste%20telesa/teziste_telesa.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Fyzika/6.%20-%207.%20rocnik/Teziste%20telesa/teziste_telesa.pdf


Sedy-lehy cca 30x 
Sklapovačky cca 15x 

 


