
6._tř_náplň učiva_14.4. - 17.4.2020 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj(3h) TENTO TÝDEN POUZE MLUVNICE:  
 Zá 

 - PODST. JM. 
POMNOŽNÁ (P), 
HROMADNÁ (H), 
LÁTKOVÁ (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PODST. JM. 
OBECNÁ (O) A 
VLASTNÍ (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

str. 41 / modré 
rámečky (výpisky 
do sešitu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str. 42 / modré 
rámečky (výpisky 
do sešitu) 
 
+ do sešitu si vlep 
/ opiš zápis, který 
pošlu mailem 
(týká se 
problémových 
slov - př. Země x 
země…) 
 
 
 
 

str. 34 / cv. 4  
str. 35 / cv . 9 (1. - 6.) 
 
- nejprve zkus vyplnit 
sám, pak proveď 
kontrolu dle řešení 
 
 
 
 
 
 
 
str. 37 / cv. 14 

V sešitu z loňska 
máte podst. jm. P, H 
a L vysvětlena (jistě 
si vzpomínáte), 
využijte tento sešit. 
 
Procvič si podst. jm. 
P, H, L zde: 
https://www.skolas
nadhledem.cz/game
/554 
 
 
Procvič si podst. jm. 
O a V zde: 
https://www.skolas
nadhledem.cz/game
/10 
 
https://www.skolas
nadhledem.cz/game
/12 
 
Pro zájemce: 
TAKTIK - Hravá 
čeština 5 (oranžová): 
 
 - str. 58 (zde jsou 
rovněž pěkně 
vysvětlena podst. 
jm. P, H, L + cvičení) 
 
 - str. 52 - 53 (zde 
podst. jm. O a V) 

 OPAKOVÁNÍ:      
 učeb.  str. 43 / Jazykový rozbor - do 16. 4. poslat na mail 

 učeb.  str. 44 / TEST. č. 4 (nemusíš posílat) 

Do sešitu mluv. si přepiš souvětí: Adam zřejmě neměl dobrou náladu, protože si při 
tělocviku roztrhl kalhoty a tričko si polil vodou.  
- v souvětí podtrhni všechna podst. jm., napiš nad ně, zda jsou konkrétní (K), abstraktní 
(A), HROMADNÁ (H), POMNOŽNÁ (P), LÁTKOVÁ (L), OBECNÁ (O), VLASTNÍ (V), vše mi 
pošli na mail do 17. 4.  
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Poznámka: některá podst. jména budou obyčejná (nebudou H, P, L) 

M  
(4h) 1. Opakování - 

sčítání a odčítání 
úhlů 

 

 

 

 

2. Trojúhelník 

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!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=vy
x9xH6Z_M0 

Učebnice 3. díl str. 
33 nebo 40 - do 

geometrického sešitu 
nadepiš Trojúhelník a 
udělej rámeček ze str. 
33 nebo 40. Dále 
napiš: Součet vnitřních 
úhlů v každém 
trojůhelníku je 180°. 
Do geom. sešitu dále 
zapiš Druhy 
trojúhelníků podle 
velikostí vnitřních 
úhlů: udělej rámeček 
na str. 36 nebo 43 
nahoře. 

V Početníku 2. díl 
udělej str. 11, 12, 
14,15 - opakování. 

 

 

 

V Početníku 2. díl 
udělej ze str. 19 cv.1 
2, 3; nepovinné je 
cv.4. 

Nový domácí úkol: 
do pátku 17. 4. na 
můj e-mail 
michalkova.jarmila@
zsdolniroven.cz 
odešli po doplnění 
zadaných cvičení 
ofocenou str. 19 z 
Početníku 2. 

U sčítání a odčítání 
úhlů nezapomeň na to, 
že sčítáme či odčítáme 
zvlášť stupně a zvlášť 
minuty.  

Pokud je ve výsledku 
sčítání počet minut 60 
a více, nezapomeň 
převést minuty ještě na 
stupně a minuty. Např. 
85´= 60´+25´=1°25, 
tedy 
15°30´+82°53´=97°83´=
98°23´. 

U odčítání je situace 
složitější v případě, že 
máme odčítat více 
minut od méně minut 
např. 25°10´-
8°45´=24°70´-
8°45´=16°35´. Vidíme 
tedy, že si musíme 
jeden stupeň u 
menšence (číslo od 
kterého odečítáme) 
rozložit na minuty 
1°=60´a pak teprve 
můžeme odečítat. 

 

 

 

AJ (2h) Unit 5 - EXPLORE 
Objevuj (přírodu a 
čísla) 
 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
OlqPvAzKOpM 

str. 45 - nová 
slovíčka si procvič 
s obrázky 
str. 46 - nahlas si 
přečti rozhovor 

str. 39 - celá 
str. 40 / 1 - doplň 
rozhovor 

NEJPRVE si zopakujte 
slovíčka 4. lekce a 
nastudujte slovíčka 
5. lekce po HOW 
WIDE (pošlu vám 
mailem i listy k 
dopsání slovíček - 
pokud možno 
vytiskněte si je a 

McG 
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vyplňte.) 
POTÉ pracuj s 
učebnicí a  vyplň 
pracovní sešit 
NAKONEC se 
podívejte na video - 
velká čísla. 
  

D (1h) Řecko pod 
nadvládou 
Makedonie 

str. 75-76 
DDÚ - A.M. je 
považován za 
jednohoho z 
největších 
dobyvatelů 
starověku, “kdo” 
ho zabil??? 

Řecko 5/5: Alexandr 
Makedonský | 
Videovýpisky z dějepisu 
BYL JEDNOU 
JEDEN...OBJEVITEĽ-
2.diel-ALEXANDR 
VELIKÝ+ERIK RUDÝ a 
objevení Ameriky 

do sešitu: 
Makedonie = 
Filip II. =  
Alexandr Veliký =  
rozpad říše,  

146 př.n.l. území 

ovládnuto Římem 

 

Př (2h) Hmyz s 
proměnou 
nedokonalou 

uč str. 53 - 55 
přečíst a zapsat 
jednotlivé skupiny 
a zástupci  

zkusit riskuj: 
http://dumy.cz/mat
erial/17636-riskuj-
opakovani-hmyz-s-
promenou-
nedokonalou 
(musíte nastavit jako 
prezentaci - pokud 
nepůjde, pak 
alespoň procvičujte 
podle obsahu) 

pošlu další info na 
mail 

 

F  
(1h) 

Měření 
objemu 
pevného 
tělesa  

Zopakujte si podle 
učebnice (str. 74 - 
76 a 78 - 79), co 
máte vědět o 
měření objemu 
kapalného i 
pevného tělesa.  

Procvičujte na 
stránce: 
https://www.umime
matiku.cz/cviceni-
jednotky-objemu 
Zadejte počítání, 
můžete ale zkusit i 
ostatní varianty. 

  

Z (1h) Podnebí str. 43-44 
atlas str. 10-11 

zápis posílám 
projdi si opakování 
atmosféra str. 45 
cv.4 mailem 

- přečti si 
- charakterizuj 
podnebí: Aljaška, 
Florida, Madagaskar 

 

TV 
(2h) 

Běžecká abeceda 
 
 
 
 
 
 
Hod míčkem 

Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patami dotek hýždí), 
předkopávání-skipping (vysoká kolena). Kombinujte otočky+změny 
směru pohybem do stran a předozadně. Stačí vám úsek cca 10m 
nebo dle možností. 
Intenzitu cvičení zkuste přizpůsobit tak, aby jste měli pocit, že 
jste pro svoji kondici něco udělali. 
Házejte vrchem pokud máte možnost např. proti zdi, plotu nebo ve 
volném prostoru (nezapomínejte na nakročení odrazové nohy). 

Pol 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw
https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw
https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw
https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU
http://dumy.cz/material/17636-riskuj-opakovani-hmyz-s-promenou-nedokonalou
http://dumy.cz/material/17636-riskuj-opakovani-hmyz-s-promenou-nedokonalou
http://dumy.cz/material/17636-riskuj-opakovani-hmyz-s-promenou-nedokonalou
http://dumy.cz/material/17636-riskuj-opakovani-hmyz-s-promenou-nedokonalou
http://dumy.cz/material/17636-riskuj-opakovani-hmyz-s-promenou-nedokonalou
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-objemu
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-objemu
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-objemu

