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 Učivo Učebnice  Pracov
ní sešit 

Další informace Vyu
čujíc
í 

Čj  
(3h) 

Mluvnice 
 
 
 
 
 
 
 
Sloh 
 
 
 
 
 
 
Literatura 

Procvičujte si vedlejší věty    
formou testů na stránce:  
https://www.pravopisne.cz/typ
-cviceni/kviz-test/ 
Pokud budete mít ze svého     
výsledku radost, podělte se o ni      
se mnou, pokud něčemu    
nebudete rozumět, jsem vám k     
dispozici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napište krátké slohové cvičení na téma:      
Barvení vajíček, nebo Pečení    
velikonočního beránka. Jedná se o popis      
pracovního postupu. Pište do sešitů, nebo      
ve Wordu apod. a pošlete prosím do 8.4.  
 
Čtěte a zapisujte do čtenářských deníků,      
budu je vybírat, až se vrátíte. Mějte v nich         
alespoň dva nové zápisy.  

Šm 

M  
(3h) 

Procenta Pozorně sleduj 
výklady: 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
dEWyLd4vSA 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=A
wXB6MzOwsk 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=w
08rAys1ryg 
 
 

Na základě 
výkladů 
byste už 
měli určit 
1% z 
jakéhokol
i čísla 
(toto číslo 
dělíme 
100),  měli 
byste znát 
vztah 
počtu % a 
části 
celku a 
naopak, 
např. 
10%=  
1/10 
celku, 
25%=1/4c
elku, 
100%= 1 
celek, 
250%=2,5 
celku atd. 
a 
vypočítat 
tzv. 

Ve vašich (nových) učebnicích by to měla 
být tato cvičení: (+- 1 str) 
 
58/1, 2, 3 
59/B 
60/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
 
Všechny úlohy většinou počítáme přes 1%, 
ale lze na to použít i trojčlenku - kap. 4.2 v 
učebnici - str. 62 (obchodník s tričkem), 
63/1, C 
 

DÚ: napište mi na mail výsledky 
následujících příkladů ve stejném pořadí: 
1)urči 1% z: 25 
                         394 
                         8 
                         0,7 

                          2 ⅘ (smíšené číslo) 
2) jaká část celku je 50% 
                                       20% 
                                       75% 
                                       350% 
3) vypočítej : 22% z 900 
                           7% z 11 
                           4,5% z 860 
                          0,4% z 50  
                          133% z 56 
 

Pok 

https://www.pravopisne.cz/typ-cviceni/kviz-test/
https://www.pravopisne.cz/typ-cviceni/kviz-test/
https://www.youtube.com/watch?v=SdEWyLd4vSA
https://www.youtube.com/watch?v=SdEWyLd4vSA
https://www.youtube.com/watch?v=SdEWyLd4vSA
https://www.youtube.com/watch?v=AwXB6MzOwsk
https://www.youtube.com/watch?v=AwXB6MzOwsk
https://www.youtube.com/watch?v=AwXB6MzOwsk
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg


procentov
ou část, 
např. určit 
5% z 400 
(1%jsou 4, 
5% je 5.4 
= 20 

AJ 
(2h) 

Easter 
 
Past 
continuous 

str. 37  
cv.4, 5 - ústně 
cv.6 . písemně do 
seš. + odpovědi  
(Výsledky pošlu 
oskenované 
mailem.) 
 

str. 33/7 - 
otázky a 
krátké 
odpovědi 
33/8 - dle 
tabulky 
dokonči 
věty, 
zkontroluj 
si, 
(připomín
ám, že 
výsledky 
máte). 
 

slovíčka týkající se Velikonoc - klikni na 
výslovnost a zopakuj: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2
008031802-easter-vocabulary 
Zkus gramatický testík s tématem 
Velikonoc: 
https://www.helpforenglish.cz/article/200
9041203-grammar-theme-park-easter-pre
-inter 
A podívej se na videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=3fh
6-C3S1hs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nkF
9LUnissU 

McG 

ZNj 
(1h) 

Velikonoce v 
Německu 
Das Ostern 

 Tradice a 
zvyky 
německýc
h 
Velikonoc 
- hledej na 
internetu 

Vypracuj prezentaci na dané téma, pošli ji 
na můj mail. 
Nebo vypracuj referát ve wordu, doplň 
velikonočními obrázky, do slovníčku si 
vypiš slovíčka spojená s tematikou 
Velikonoc. Oskenuj a pošli.  Těším se. 
Od některých z vás nemám ještě vůbec 
žádnou odevzdanou práci! Dejte to do 
pořádku. Děkuji. 
 

Ba 

D  
(2h) 

Husitské 
hnutí 

str.78-82 
 
Dějiny udatného 
č. národa 
DDÚ - Jan Hus, Jan 
Žižka, Prokop Holý 
- husitské zbraně 
- vozová hradba  

výpisky 
podle 
osnovy 
 
test pošlu 
e-mailem 

 

 

- reakce  na Husovu smrt: 
- 1. pražská defenestrace = 
- husitské směry (schema str. 79)  
  + vysvětli 
- program husitů = (+ vysvětli) 
- významné bitvy (rok, kde +  
   výsledek) 
- husitské zbraně: 

Sev 

Př 
(2h) 

Pozorujte rozkvetlou velikonoční přírodu (vaši zahradu, zahradu sousedů, les, louku..),  na 
zvláštní papír či čtvrtku zaznamenejte druh kvetoucí rostliny či stromu, 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.televizeseznam.cz/video/p
okusiq/velikonocni-vajickomanie-261912 
a zkuste vymyslet další pokus s vajíčkem.  

Šm 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary
https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary
https://www.helpforenglish.cz/article/2009041203-grammar-theme-park-easter-pre-inter
https://www.helpforenglish.cz/article/2009041203-grammar-theme-park-easter-pre-inter
https://www.helpforenglish.cz/article/2009041203-grammar-theme-park-easter-pre-inter
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://www.youtube.com/watch?v=nkF9LUnissU
https://www.youtube.com/watch?v=nkF9LUnissU
https://www.televizeseznam.cz/video/pokusiq/velikonocni-vajickomanie-261912
https://www.televizeseznam.cz/video/pokusiq/velikonocni-vajickomanie-261912


Z 
(2h) 

Polární 
oblasti 

str. 56-58 
  6.  4.  1909 233.  
Den, kdy měl Robert 
Peary dobýt severní 
pól (6. duben 1909) 
14. 12. 1911 15.  
Den, kdy byl dobyt 
jižní pól (14. 
prosinec) 

DDÚ 
-Josef 
Sekyra, 
muž,který 
jako první 
Čech... 

Arktida = 
Antarktida = 
- rozdíly mezi nimi (typ krajiny, rostliny, 
živočichové, obyvatelstvo, využití) 
- kdo a kdy dobyl S a J pól 
- projdi si otázky str. 58 
- test pošlu :-) 

Se 

VkO Velikonoce - význam tohoto svátku, souvislost s křesťanstvím 
- st. svátek - Velký pátek 
Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista | Slavné dny… (puntík do D sešitu) 
DDÚ - pwp 

Se 

VkZ Velikonoce 
letos jinak a 
zdravě 

sledujte kurz tohoto názvu v učebně Google Classroom - kdo ještě neví o 
co jde, napište mi, vysvětlím (nebo pokud jste ve spojení se spolužáky, 
zeptejte se - už 12 žáků této třídy ví) 

Voj 

VV Nemáme, ale vyrábějte a zdobte si doma na Velikonoce… :-) 
- velikonoční osení + zápich 
- velikonoční perníčky, linecké cukroví (vajíčka, zajíčci, kuřátka..) 
- pokud se podaří, vyfoť a pošli :-))         Přeji hezké, i když netradiční, Velikonoce… :-) 

Se 

TV 
(2h) 

Švihadlo - 
vytrvalostně 
 
 
Protahovací 
cvičení 
 
 
 
 
Ostatní 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). 
Platí opakovat posilovací cviky - přítahy, kliky, sedy - lehy a další co 
provádíme při běžné výuce. 

Voj, 
Kaš
p 

 

https://www.stream.cz/slavnedny/10009892-den-kdy-mel-robert-peary-dobyt-severni-pol-6-duben
https://www.stream.cz/slavnedny/10009892-den-kdy-mel-robert-peary-dobyt-severni-pol-6-duben
https://www.stream.cz/slavnedny/10009892-den-kdy-mel-robert-peary-dobyt-severni-pol-6-duben
https://www.stream.cz/slavnedny/10009892-den-kdy-mel-robert-peary-dobyt-severni-pol-6-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/539114-den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec
http://www.stream.cz/slavnedny/539114-den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec
http://www.stream.cz/slavnedny/539114-den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec
http://www.stream.cz/slavnedny/539114-den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec
https://search.seznam.cz/?q=stream+slavn%C3%A9+dny+-velk%C3%BD+p%C3%A1tek&url=https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fslavnedny%2Fvelky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327&v=2&c=1&data2=Lk0yJ5C7HcIIlsLpbdLQXBtyOxvhFEQMRXh6t1LQSP_grQCMKL8OC7ty_Va8jMIpXzXpNlB3TA08AYOeJvESmrYq5XyoG91HbZg4v4YqoD2HzGQLo3BXgPByrWx2oWUG6bfMR76ELYCvv3hKLR-qi465wMl

