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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuču
jící 

Čj  
(5h) 

MLUVNICE 
Vedlejší věta 
doplňková 
 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA 
 
 
 
SLOH 

Najděte si pracovní list: 
https://www.zsunhost.cz/projekt
y/7/2/3/60/ 
Stáhněte si soubor dole Vedlejší 
věta přívlastková a doplňková a 
vypracujte cvičení číslo 1 - 
podtrhněte Vv a určete její druh 
(pište přímo do pracovního listu, 
pokud nemáte možnost tisknout, 
přepište věty do sešitu). Zašlete 
na můj e-mail do pátku 3.4. 
 
Najděte na internetu, proč se dne 
28.3. slaví Den učitelů. Se kterou 
osobností je tento den spjat? 
 
Na základě prezentace zkuste 
popsat sebe. Dokument ve 
Wordu (rozsah ¾ - 1 strana A4) 
mi pošlete do pátku 3.4. 
 

Zopakujte si určování druhů 
vedlejších vět pomocí videa: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=A4ux8tXkpOw 
Zkuste si nejprve video 
zastavit na začátku, když se 
vám věty ukáží a určete druh 
VV. Pak se přesvědčte o 
správnosti svého úsudku tak, 
že video posunete dál. 
 
Zhlédněte 
video:https://slideplayer.cz/sl
ide/2517528/ 
(od 8. slide dál) 
 
Dopředu do sešitů si o této 
osobnosti napište zápis (život 
a dílo). 
 
Zhlédněte prezentaci: 
https://slideplayer.cz/slide/31
47111/ 

Šm 

M  
(5h) 

Složené 
zlomky 
Racionální čísla 

  Složené zlomky 
Celá čísla 
Celá čísla 2 

Pok 

AJ 
(3h) 

Minulý čas 
průběhový - 
PAST 
CONTINUOUS 
(letos už 
poslední 
jobovka :-)) 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=_zlXBW
K2-lE 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=NR4yLa
6L_P4&t=108s 

str.36 - hlasité 
čtení 
cv. 2 - ústně 

str.32 
cv.1 - 
přečtěte a 
pojmenujte 
předměty 
dle textu 
cv.2 - 
zakroužkujt
e dle textu. 
cv.3 . 
rozlušti 
slovíčka a 
doplň 
cv.4,5 - 
doplň WAS, 
WERE 
 
Vše si 
kontrolujte, 

Slovíčka k lekci 4 jste obdrželi 
mailem. 
NEJPRVE se naučte všechna 
slovíčka po OTHER. 
POTOM si udělejte zápis do 
sešitu na minulý průběhový 
čas - emailem vám pošlu prac. 
list a opište 3 tabulky(klad. 
věty, zápor. věty a otázky) 
POTÉ zkoukněte videa, 
udělejte učebnici a WB 
NAKONEC mi mailem pošlete  
věty z prac. listu zaslaného 
mailem (16 krátkých vět na 
minulý průběhový čas) 

McG 

https://www.zsunhost.cz/projekty/7/2/3/60/
https://www.zsunhost.cz/projekty/7/2/3/60/
https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw
https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw
https://slideplayer.cz/slide/2517528/
https://slideplayer.cz/slide/2517528/
https://slideplayer.cz/slide/3147111/
https://slideplayer.cz/slide/3147111/
http://old.zsdobrichovice.cz/programy/matika/praclisty/rac_cisla.jpg
http://www.zs-mat5.cz/projekt_motivace/23_pocetni_operace_cela_cisla_ml.pdf
http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/6/3_Cela_cisla.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_zlXBWK2-lE
https://www.youtube.com/watch?v=_zlXBWK2-lE
https://www.youtube.com/watch?v=_zlXBWK2-lE
https://www.youtube.com/watch?v=_zlXBWK2-lE
https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4&t=108s


výsledky 
máte. 

ZNj 
(2h) 

3. lekce 
TIERE (zvířata) 

str. 28 - 
Grammatik-časov
ání slovesa haben 
=opakování 

str. 27/Seite 
23 - opiš do 
slovníčku 
(sešit s 
tvrdými 
deskami - 
meine 
Wörter) 
str.20/1 

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.  
Pokud máš nějaký problém, 
napiš mi nebo 
zavolej,domluvíme se. 
Děkuji za tvou práci. 

Ba 

D  
(2h) 

Husitství str. 76-84 Dějiny 
udatného č. 
národa 
Stream 
slavné dny 
  

- přečtěte si 
- do sešitu “modré”  str.76 a 
79 
- ostatní pošlu e-mailem 
  6.  7.  1415 200.   Den, kdy byl 

upálen Jan Hus 

(puntík do sešitu) 

Sev 

Př 
(2h) 

Savci - úvod 
1) Vejcorodí a 
placentární 
2) Šelmy 

uč. str. 40 
přečíst + stručné 
výpisky + pokusit 
se nakreslit 
nějakého zástupce 
z této stránky 
(můžeš se 
inspirovat na 
internetu) 

 https://www.skolasnadhlede
m.cz/game/1982 
 
zkusit, naučit, zapsat dopředu 
do sešitu jako kapitolu s 
názvem PLACENTÁRNÍ SAVCI, 
podnázev šELMY 
 
poslat ofocené nebo 
oskenované stránky zápisu v 
sešitě (Vejcorodí , Šelmy) 

Voj 

F 
(1h)  

Jednoduch
é stroje, 
páka, 
moment 
síly 
 

Prostudujte v 
učebnici článek na 
str. 70 - 74. 
Udělejte si stručný 
zápis dopředu do 
sešitu ( včetně 
žlutého rámečku 
a řešeného 
příkladu na straně 
74). 

Překreslete 
si tabulku na 
str. 75/5 a 
doplňte ji. 
Práci mi 
pošlete do 
pátku 3.4. 
 

Nejprve zhlédněte video 
(první 4 minuty): 
https://www.ceskatelevize.cz
/porady/10319921345-rande-s
-fyzikou/211563230150013-je
dnoduche-stroje/ 
Potom se podívejte na video 
(celé): 
https://www.youtube.com/w
atch?v=bNa7e40uN6U 

Šm 

Z 
(2h) 

Oceánie str. 52-54 
 
youtube  
DDÚ - ref., pwp 

str. 55 
do e-mailu 
1,2 (proč?) 
,6 
ostatní 
ústně 
(do 3. 4.) 

- přečíst  + základní 
charakteristika 

Se 

http://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec
http://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec
http://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec
http://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1982
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1982
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/


VkO Naše vlast - 
co nás 
proslavilo 

uč. str.38-39 
Napiš jména a 1 větou význam (“zásluha”) 
DDÚ,  ref. 

Se 

VkZ Media Zamysli se nad tím, co to jsou média, která znáš, jak nás ovlivňují a 
- jaký mají význam v době koronaviru.  
Všichni dostanete mailem soubor (dokument), který vyplníte, a 
sdíleně pošlete zpět. (pokyny budou v mailu)  

Voj 

VV vše zůstává stejné 
vyfocené nebo oskenované výtvory můžete posílat na e-mail 
   (i roušky jsou výtvarné dílo …:-)) 
ref., pwp - gotická kultura (architektura, sochařství, malířství) 

Se 

TV 
(2h) 

Švihadlo- 
vytrvalostně 
 
 
,,Angličáky” 

Provedení - přeskoky snožmo za 1 minutu co nejvíce přeskoků 
(při pokažení pokračujete dále a přeskoky načítáte). 
 
Provedení - stoj, dřep, vzpor ležmo, klik, dřep, výskok (10x ve 3 
sériích, 1 minuta odpočinku mezi sériemi).  
 
Můžete cvičit každý den a opakování přizpůsobte vlastním 
schopnostem s postupným zvyšováním počtu sérií. 

Voj, 
Kašp 

 


