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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(3h) 

Určování 
základních 
větných členů 
 

119 nebo 123 
přečti a nastuduj 

str.67 - celá Na adrese: 
https://www.online
cviceni.cz/ 
exc/list_sel_topics.p
hp najdi 2. stupeň - 
český jazyk - 
základní větné členy 
- shoda přísudku s 
podmětem - 
01b-03b 

Vo 

M  
(3h) 

Obor velkých 
čísel - 
násobení a 
dělení 

str. 13/3 do 
školního sešitu 

str.12 - celá  Vo 

AJ 
(2h) 

Velikonoce, 
zájmena 

65/6 Návrhy - 2 
možnosti: 
1.How about + 
sloveso s ing 
Co si jít zahrát 
tenis? How about 
playing tennis? 
2. Let´s + 
neurčitek 
Pojd´me si zahrát 
tenis. Let´s play 
tennis. 
Cvičení si přečti. 

Prostuduj si osobní 
zájmena ve 4. pádu s. 
74 a doplň tabulky na s. 
44/2,3 pořadí sloupců: 
1. pád os. z./ 4. pád os. 
z. / přivlastňovací 
zájmena 
44/4,5 
45 vše 

Procvičování 
slovíček - 
Velikonoce 
https://www.learni
ngchocolate.com/co
ntent/easter 
Podívej se na video 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Pr
NI1m5jBC4 

Th 

INF 
(1h) 

Metody a 
nástroje 
vyhledávání 
informací 

Zhlédni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ 
Podívej se na stránky: 
https://www.ceskevelikonoce.cz/k/velikonocni-tradice/ 
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/clanky/o-velikonocich/ 
Zjisti, jaké téma se týká všech odkazů. Zamysli se nad získanými 
informacemi a porovnej s tím, co už znáš. V rámci opakování 
vyhledávání informací se pokus vyhledat další informace na 
internetu, které tvé poznatky k danému tématu doplní. 

Kašp 
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PŘ 
(1h) 

  Na vašem mailu 

najdete pracovní list 
Trávicí soustava. 
Vyplněný list mi 
pošlete. 
Prosím, vyplňte to 
tiskacím písmem 

 Vo 

Vl 
(1h) 
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 Vo 

TV 
(2h) 

Švihadlo- 
vytrvalostně 
 
 
Protahovací 
cvičení 

Provedení - přeskoky střídavě pravou a levou nohou (jako běh do 
schodů) za 1 minutu co nejvíce přeskoků (při pokažení pokračujete 
dále a přeskoky načítáte). 
 
Stoj rozkročný - snažíme se dostat do širokého stoje rozkročného 
(nezapomeň na natažené nohy a  výdrž v poloze s mírným tahem v 
oblasti vnitřní strany stehen). 
Sed roznožný - rukama se přes natažené nohy snažíme dotknout 
špiček. 
Stoj  - ve vzpažení (ruce spojené+dlaně vzhůru) úklon do stran, 
kroužení horní polovinou těla, předklon, záklon (nezapomeň 
natažené nohy). 

 

Pol 

 

 


