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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(3h) 

mluv.  
- OPAKOVÁNÍ SL.DRUHŮ 
- PODST. JM. 
- PODST. JM. 
KONKRÉTNÍ, 
ABSTRAKTNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. - dobrovolný úkol - 
DIVADLA ONLINE (více 
info jsem Vám poslala 
mailem minulý týden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sloh. -  POPIS PRAC. 
POSTUPU - online kvíz 
(https://www.skolasna
dhledem.cz/game/371) 

PODST. JM. KONKR. 
+ ABST. - výpisky: 
str. 40 / modrý 
rámeček 
 
 
Do sešitu mluvnice 
si přepiš větu:  
Rozevření úst a 
hluboký nádech 
vzbuzují u diváka 
bezprostřední 
ohlas. 
 
- ve větě podtrhni 
všechna podst. jm., 
napiš nad ně, zda 
jsou konkrétní (K) 
nebo abstraktní (A), 
vše mi pošli na mail 
do 8. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
literatura: 
Zhlédni jakékoli 
vysílané div. 
představení (ne 
všechna jdou 
přehrát zpětně, 
někt. se vysílají 
pouze v reálných 
časech), stručně 
napiš, o čem bylo, 
jací herci v něm 
hráli, připiš vlastní 
hodnocení (příp. 
autora nebo 
předlohu hry) 

slovní 
druhy: str. 
31 / cv. 2 
str. 32 / cv. 
7 (křížovka 
je 
dobrovolná) 

Nejprve zhlédni krátké 
video a připomeň si 
látku o sl. druzích: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=a8dzKZZ1c6
Y 
 
Zopakuj si, co víš o 
podst. jménech, jaké 
gramatické kategorie u 
nich určujeme: 
https://www.mojecestin
a.cz/article/2008092901-
podstatna-jmena 
 
Procvič si podst. jm. 
konkrétní a abstraktní: 
https://www.pravopisne
.cz/2014/11/test-podsta
tna-jmena-konkretni-a-a
bstraktni-11/ 
 
https://www.skolasnadh
ledem.cz/game/323 
 
 
literatura - div. online: 
https://www.i-divadlo.c
z/stream 
 
https://www.divadlonav
inohradech.com/hrajem
e-i-v-karantene 
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stále můžeš 
procvičovat slovní 
zásobu prostřednictvím 
online her 

slovní zásoba: 
https://www.duelovky.c
z/slovni-fotbal 
 
https://www.duelovky.c
z/kris-kros 

M  
(3h) 

Dělitelnost - procvičení 

3 hodiny 

Existují dvě vydání učebnic, a proto 
si prosím před přečtením úkolu z 
učebnice zkontrolujte, zda máte 
učebnici starší (bez žlutého 
čtverečku na přední obálce) nebo 
novější (se žlutým čtverečkem na 
obálce). Úkoly z učebnice se žlutým 

čtverečkem budu psát žlutě!!!  

 

Učebnice 2. díl str. 
76/8, 9, 10, 11, 12 
nebo 95/8, 9, 10, 11, 
12 - do pracovního 
sešitu (na rozcvičky) 
stačí vypočítat verzi 
A(pokud je A i B), pro 
kontrolu použij výsledky 
na konci učebnice.  

Dobrovolný 
úkol 

 - počítej stále 
v Početníku1 
úlohy, které 
nemáš 
vypočítané.  

Jakékoliv 
cvičení, které 
sám 
vypracuješ, mi 
můžeš poslat 
na e-mail. 

 

 

Počítej alespoň trochu s 
radostí, radost člověka 
chrání před každou 
nemocí. :) 

Přeji vám a vašim 
blízkým hezké 
Velikonoce. 

Mi 

INF 
(1h) 

Vyhledávání informací a 
komunikace 

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 

AJ 
(2h) 

Easter + Let´s revise slovíčka týkající se 
Velikonoc - klikni na 
výslovnost a 
zopakuj: 
https://www.helpfo
renglish.cz/article/2
008031802-easter-v
ocabulary 
 
Podívej se na videa: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=3f
h6-C3S1hs 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=nk
F9LUnissU 

38 -celou 
str. doplnit 
a mailem 
poslat 
takto: 
cv. 1 - 
vypište 
pouze 
opačná 
slova 
cv.2 - 
napište, co 
jste 
zakroužkova
li 
cv.3 - 
napište 
pouze druhý 
stupeň př. 
jm ve větě. 
cv.4 - pouze 
třetí stupeň 
(THE…) 

NEJPRVE - dle CD ROMU, 
který byl (je) v prac. seš. 
si zopakujte celou 4. 
lekci. 
POTÉ - vypracujte prac. 
seš. a výsledky mi 
pošlete MAILEM 
(neskenujte, vypište to 
do mailu, nebo jako 
přílohu ve wordu) 
NAKONEC- se věnujte 
Velikonoč. tématům 
 
Kdybyste něčemu 
nerozuměli, napište. 

McG 
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cv.5 - 
napište 2. 
stupeň 
(všude, kde 
je THAN) 
nebo 3. 
stupeň  
cv.6 - 
Dvojice vět - 
např. It´too 
wet. x It 
isn´t dry 
enough. 
cv. 7 - 
napište celé 
věty. 

D 
(2h) 

Řecko po ř-perských 
válkách 
 
 
 
 
 
Peloponéská válka 
Velikonoce -jak souvisí s 
křesťanstvím? (DDÚ) 

str. 73 
 
 
 
 
 
 
str. 74 
Velký pátek – Den 
ukřižování Ježíše Krista 
| Slavné dny… 

 
 
 
pojmy do 
sešitu i 
e-mailu 
 
DDÚ-kdo 
byl 
Thukydides 

- proč se staly Athény 
nejmocnějším státem? 
- jak se to projevovalo? 
- vysvětli pojmy: 
Perikles, athénský nám. 
spolek, Akropolis, 
Parthenon 
 
- přečti si, zápis pošlu 
 

Se 

Př 
(1h) 

Pozorujte velikonoční přírodu (vaši zahradu, les, louku..),  na čtvrtku zaznamenejte 
nějakého bezobratlého živočicha, kterého uvidíte. Určete, o koho jde, doplňte obrázkem 
nebo fotografií, práci ofoťte nebo oskenujte a pošlete mi na mail. Nejhezčí práce budou 
odměněny jedničkou - podle kvality zpracování hodnotou 0,25 - 0,75. Kdo bude mít 
nejhezčí práci?  

Voj 

F  
(1h) 

Opakování - 
velikonoční 
tématika 

  Podívejte se na video: 
https://www.televizesez
nam.cz/video/pokusiq/v
elikonocni-vajickomanie-
261912 
a zkuste vymyslet další    
pokus s vajíčkem.  

Šm 

Z (1h) Vítr uč. str. 40-42 
 
youtube - tropické 
cyklony  

ref.,pwp - 
tropické 
cyklóny  

- přečti si text 
- zápis pošlu 
- překresli si obr. str. 41 
- vysvětli a charakterizuj 
pojmy tropické cyklóny 

Se 

TV 
(1h) 

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). 

Pol 
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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). 

 

 


