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 Učivo Učebnic
e  

Pracov
ní sešit 

Další 
informace 

Vyuču
jící 

ČJ  
(5h) 

mluv. - 
opakovat 
všechny 
druhy VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. - lit. 
pojmy: 
metafora, 
metonymie, 
personifikac
e, 
přirovnání 
(e-mailem 
pošlu zápis + 
úkoly, které 
odevzdáš do 
10. 4.) 
 
 
 
 
sloh - popis 
prac. 
postupu / 
činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

str. 90 / cv. 
2 (prvních 5 
souvětí do 
sešitu 
mluvnice) - 
toto cv. z 
minulého 
týdne mi 
naskenuj / 
vyfot. 
mobilem a 
pošli mi ho 
na e-mail 
do 1. 4. 
2020 
(potřebujet
e známky) 

 

str. 8 / cv. 
10 + cv. 11 
(zkus 
nejprve 
sám 
potom si 
výsledky 
zkontroluj 
dle 
řešení, 
zakroužku
j 
spojovací 
výrazy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popiš 
jednu 
konkrétní 
činnost, 
kt. v době 
karantény 
provádíš 
(např. 
samostudi
um, 
uklízení 
pokoje, 
péče o 
domácího 
mazlíčka, 
pečení 
apod.), 
nezapome

k procvičování VV 
přísl. ti pomůže 
následující video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
11MZN8Shpf8 
 
VV můžeš 
procvičovat i zde: 
https://www.prav
opisne.cz/2014/04/
test-urcovani-druh
u-vedlejsich-vet-10
/ 
 
 
Zde klikni na 
tlačítko ,,spustit,, a 
procvič si zábavnou 
formou dané lit. 
pojmy (toto cvičení 
ti pomůže látku 
pochopit) 
https://www.skola
snadhledem.cz/ga
me/576 
 
https://www.skola
snadhledem.cz/ga
me/803 
 
 
Před psaním 
vlastního popisu si 
spusť kvíz, který ti 
pomůže s 
posloupností 
jednotlivých částí 
děje: 
https://www.skola
snadhledem.cz/ga
me/371 
 
 
 
 
 

Zá 
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Procvič. 
slovní 
zásoby 

ň na 
osnovu - 
vše mi 
pošli na 
e-mail do 
3. 4.  

 
 
 

formou 
her:https://www.d
uelovky.cz/slovni-f
otbal 

https://www.duelo
vky.cz/kris-kros 

M  
(5h) 

Složené 
zlomky 
Racionální 
čísla 

  Složené zlomky 
Celá čísla 
Celá čísla 2 

Pok 

AJ 
(3h) 

Minulý čas 
průběhový - 
PAST 
CONTINUOU
S (letos už 
poslední 
jobovka :-)) 
https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=_zlXBWK2-l
E 
 
https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=NR4yLa6L_
P4&t=108s 

str.36 - 
hlasité 
čtení 
cv. 2 - ústně 

str.32 
cv.1 - 
přečtěte 
a 
pojmenujt
e 
předměty 
dle textu 
cv.2 - 
zakroužku
jte dle 
textu. 
cv.3 . 
rozlušti 
slovíčka a 
doplň 
cv.4,5 - 
doplň 
WAS, 
WERE 
 
Vše si 
kontrolujt
e, 
výsledky 
máte. 

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 

ZNj 
(2h) 

3. lekce 
TIERE 
(zvířata) 

str. 28 - 
Grammatik-
časování 
slovesa 
haben 
=opakování 

str. 
27/Seite 
23 - 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 

Ba 
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str.20/1 moc ráda. 
Prohlédnu si je a 
zhodnotím je.  
Pokud máš nějaký 
problém, napiš mi 
nebo 
zavolej,domluvíme 
se. 
Děkuji za tvou 
práci. 

D 
(2h)  

Život ve 
vrcholném 
středověku 

str. 65 - 75 
Přečti text 
a zamysli se 
nad 
symboly, 
které ho 
doprovázejí 
(sovy atd.) 

str. 27 - 
30 
Vypracuj 
úkoly. 

PROVĚRKA: 
str. 31 pracovní 
sešit 
Odpověz na všech 
14 otázek a 
odpovědi pošli na 
e-mail do 3. 4. 

Kašp 

Př 
(2h) 

Savci - úvod 
1) Vejcorodí 
a placentární 
2) Šelmy 

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

 https://www.skola
snadhledem.cz/ga
me/1982 
 
zkusit, naučit, 
zapsat dopředu do 
sešitu jako kapitolu 
s názvem 
PLACENTÁRNÍ 
SAVCI, podnázev 
ŠELMY (můžeš 
udělat i nějaký 
obrázek - není 
povinné 
 
poslat ofocené 
nebo oskenované 
stránky zápisu v 
sešitě (Vejcorodí, 
Šelmy) 

Voj 

F 
(1h)  

Jednoduché 
stroje, páka, 
moment síly 

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

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

Nejprve zhlédněte 
video (první 4 
minuty): 
https://www.ceska
televize.cz/porady/
10319921345-rand
e-s-fyzikou/211563
230150013-jednod
uche-stroje/ 
Potom se podívejte 
na video (celé): 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
bNa7e40uN6U 

Šm 
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příkladu na 
straně 74). 

Z 
(2h)  

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

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

- přečíst + základní 
charakteristika 

Se 

VkZ 
(1h) 

Média 
(sdělovací 
prostředky) 

Vypracuj referát na téma: Média 
Zamysli se nad otázkami:  

1) Co to jsou média 
2) Jaké jsou druhy médií 
3) Jaká je charakteristika jednotlivých 

médií 
4) Jak nás média ovlivňují 
5) Jaký mají média význam v době 

koronaviru.  
Rozsah 1 stránka.  
Vypracovaný referát pošli na e-mail do 3. 4. 

Kašp 

VkO 
(1h) 

Hospodařen
í - rozpočet 
domácnosti, 
životní 
náklady 

str. 57 - 59 
str. 62 
přečti (1. 
Vlastnictví a 
majetek, 3. 
Rozpočet) 
Zapiš si do 
sešitu 
modré 
rámečky na 
str. 59 a 62 
dole. 

Odpověz na otázky: 
1) Co je to vlastnictví 
2) Co je to majetek 
3) Jaké jsou druhy majetku 
4) Co je to rozpočet 
5) Jaké jsou druhy rozpočtu 
6) Co ty ke svému životu 

nutně potřebuješ a co 
nepotřebuješ (uveď 
příklady) 

Rozsah 1 stránka. 
Odpovědi na otázky pošli na 
e-mail do 3. 4. 

Kašp 

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 

VV 
(2h) 

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 

 



 

 

 


