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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyu
čují
cí 

ČJ  
(3h) 

mluv. - 
opakování VČ a 
VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. - dobrovolný 
úkol - DIVADLA 
ONLINE (více 
info jsem Vám 
poslala mailem 
minulý týden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sloh - 
Charakteristika 
 
 
 
 
stále můžeš 
procvičovat 
slovní zásobu 
prostřednictví
m online her 

opakování 
předchozí látky: 
str. 107 / Jazykový 
rozbor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
stručné výpisky 
(neopisuj slovo do 
slova): modré 
rámečky na str. 
133, 134, 135, 136 

str. 9 / cv. 13 k procvičování VV ti pomůže 
následující video: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=_7hCCkH6u2k 
 
komplexní procvičování VV 
(rozbory → lehké / střední / 
těžké): 
https://www.umimecesky.cz/cvi
ceni-typy-vedlejsich-vet 
 
Připomenutí někt. pravopis. 
jevů: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=U5NpSMLCYZU 
 
literatura - div. online: 
https://www.i-divadlo.cz/strea
m 
 
https://www.divadlonavinohrad
ech.com/hrajeme-i-v-karantene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sloh: pokud ti nevyhovuje 
učebnice, můžeš si výpisky o 
char. vypsat i z této prezentace: 
https://slideplayer.cz/slide/3147
111/ 
 
slovní zásoba: 
https://www.duelovky.cz/slovni
-fotbal 
 
https://www.duelovky.cz/kris-kr
os 

Zá 
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M  
(3h) 

Procenta Pozorně sleduj 
výklady: 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
SdEWyLd4vSA 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
AwXB6MzOwsk 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
w08rAys1ryg  
 
 

Na základě 
výkladů byste 
už měli určit 
1% z 
jakéhokoli 
čísla (toto 
číslo dělíme 
100),  měli 
byste znát 
vztah počtu 
% a části 
celku a 
naopak, např. 
10%= 1/10   
celku, 
25%=1/4celk
u, 100%= 1 
celek, 
250%=2,5 
celku atd. a 
vypočítat tzv. 
procentovou 
část, např. 
určit 5% z 
400 (1%jsou 
4,   5% je 5.4 = 
20 

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 

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, 
(připomínám
, že výsledky 
máte). 

slovíčka týkající se Velikonoc - 
klikni na výslovnost a zopakuj: 
https://www.helpforenglish.cz/
article/2008031802-easter-voca
bulary 
Zkus gramatický testík s tématem 
Velikonoc: 
https://www.helpforenglish.cz/ar
ticle/2009041203-grammar-them
e-park-easter-pre-inter 
A podívej se na videa: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=3fh6-C3S1hs 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=nkF9LUnissU 

McG 

ZNj 
(1h) 

Velikonoce v 
Německu 
Das Ostern 

 Tradice a 
zvyky 
německých 
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 

Ba 
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spojená s tematikou Velikonoc. 
Oskenuj a pošli.  Těším se. 
Od některých z vás nemám ještě 
vůbec žádnou odevzdanou 
práci!Dejte to do pořádku. 
Děkuji. 
 

D 
(2h)  

Husitství str. 76 - 84 Přečti 
text a zamysli se 
nad symboly, které 
ho doprovázejí. 
(sovy atd.) 
Zapiš si do sešitu 
následující 
tabulky: str. 76 
modrá, str. 78 
zelená, str. 81 
oranžová 

str. 31 – 34 
Vypracuj 
úkoly. 

 

PROVĚRKA:  
str. 36 pracovní sešit  
Odpověz na všech 14 otázek a 
odpovědi odešli na e-mail do 10. 
4. 
 
Zhlédni video: Den, kdy byl upálen 
Jan Hus 

 
https://www.slavne-dny.cz/episo
de/10006263/den-kdy-byl-upalen
-jan-hus-6-cervenec 
 

Kašp 

Př 
(1h) 

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/pokusiq/velikonocni-vajic
komanie-261912 
a zkuste vymyslet další pokus s      
vajíčkem.  

Šm 

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 
(1h) 

Velikonoce - 
tradice a zvyky 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jedním z 
nejvýznamnějších českých svátků, který nás v nadcházející době čeká. 
Podívej se na stránky: 
https://www.ceskevelikonoce.cz/k/velikonocni-tradice/ 
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/clanky/o-velikonocich/ 
Zhlédni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ 
Tvým dobrovolným úkolem je napsat referát na téma: Velikonoce - 
tradice a zvyky. Rozsah 1 stránka. Odešli na email do 10. 4. 

Kašp 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec
https://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec
https://www.slavne-dny.cz/episode/10006263/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec
https://www.televizeseznam.cz/video/pokusiq/velikonocni-vajickomanie-261912
https://www.televizeseznam.cz/video/pokusiq/velikonocni-vajickomanie-261912
https://www.televizeseznam.cz/video/pokusiq/velikonocni-vajickomanie-261912
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://www.ceskevelikonoce.cz/k/velikonocni-tradice/
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/clanky/o-velikonocich/
https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ


TV 
(1h) 

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, 
Kašp 

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 :-)) 

Se 

 

 

 


