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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuču
jící 

Čj  
(4h) 

Druhy 
vedlejších 
vět - 
opakování 
 
 
 
 
 
 
Sloh - 
charakteristi
ka 

Pročtěte si v 
učebnici strany 
102 - 103 
(vedlejší větu 
zřetelovou 
vynechte).  
 
 
 
 
 
 
Opište si 
dopředu do 
sešitů modré 
rámečky ze 
stran 133 a 134 
v učebnici.  

V učebnici si 
cvičně proveďte 
testík na str. 108 
a zkontrolujte si 
ho podle řešení 
vzadu v 
učebnici. Jde o 
vaše znalosti, 
tak 
nepodvádějte, 
škodili byste 
sami sobě. 
 
Na str. 134 
vypracujte 
dozadu do 
sešitů cv. 3a+b. 
Zkontroluji, až 
se vrátíme do 
školy. 

Na stránce: 
http://www.ucitel.net/test/6-
vedlejsi-vety 
si udělejte test a výsledky 
(známku i počet chyb) mi 
odešlete na můj mail, abych 
vám mohla poblahopřát. 

Šm 

M  
(4h) 

Výpočet 
počtu 
procent 

výklad : 
https://www.yo
utube.com/watch
?v=ve2c8WxRuSs 

procvičování (s 
výsledky): 
http://www.zspe
ska.cz/e_downlo
ad.php?file=data
/editor/119cs_1
8.pdf&original=V
Y_32_INOVACE_2
9q.pdf 

domácí úkol : 
 
Procenta-výpočet 

Pok 

AJ 
(3h) 

Minulý čas 
průběhový a 
prostý 

Potřebné 
materiály pošlu 
mailem 

str. 34 
cv.1 - přečtěte a 
seřaďte věty 
cv.2 - najděte 
příd. jména 
(adjectives) a 
příslovce 
(adverbs) a 
doplňte je do 
tabulky - pozor 
na good a fast 

NEJPRVE si zopakujte slovíčka 
U4 a doučte se zbývající 
(OTHER) a zopakujte 
nepravidelná slovesa 
POTÉ si v mailu prohlédněte 
tabulku - přehled časů a 
zopakujte minulý čas prostý a 
průběhový - PAST simple and 
continuous 
POTOM si z mailu stáhněte 
prezentaci a spusťte ji od 
začátku, dle prezentace si 
udělejte zápis na použití minul. 
průběhového času a zapište 
všechny žluté věty do seš. 
MAILEM mi pošli 10 vlastních 
souvětí na kombinaci minul. 
prostého a průběhového času. 

McG 
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NAKONEC - pracovní sešit 

ZNj 
(1h) 

Pokračujeme 
die 3. Lektion 

 Dopiš si 
slovíčka- str. 
27/Seite 
24,25,26,27 

Pokud si slovíčka dopíšeš, 
napiš mi, že máš práci 
hotovou. Skenovat nemusíš. 
Věřím ti. 
Děkuji moc za tvou práci a 
spolupráci. 

Ba 

D  
(1h) 

Husitské 
hnutí 

str. 83-84 Dějiny udatného 
českého národa 

výpisky do sešitu: 
- výsledky a význam: 
- jihlavská kompaktáta 
- změny: 

Se 

Př 
(2h) 

Šelmy psovité 
a kočkovité  

pošlu všem na 
mail prezentace, 
ze které si 
uděláš výpisky 
(výpisky si 
můžeš udělat i z 
učebnice str. 45 
- 49, pokud ti to 
líp vyhovuje)) 

otázky ze str. 
49/1-6 
dozadu do 
sešitu, neposílej 
mailem, 
zkontroluji po 
příchodu do 
školy 

shlédni video: 
https://dokumenty.tv/nejlepsi
-kocka-nejkrasnejsi-kockovite-
selmy-dokument/ a zapiš si do 
sešitu pod výpisky z 
prezentace 3 věci, které jsou 
pro Tebe novou informací 
Napiš mi jen, že máš vše 
hotovo (výpisky, video, otázky) 

Voj 

F 
(1h)  

Užití páky Přečtěte si v 
učebnici článek 
na str. 76 - 79 a 
udělejte si 
výpisky dopředu 
do sešitů. 

Dozadu do 
sešitů 
vypracujte úkoly 
ze str. 80/U1 a 
81/U8b. 
Zkontroluji, až 
se vrátíme do 
školy. 

 Šm 

Z 
(1h) 

Světový 
oceán 

str. 59 - 63 projdi si otázky 
str. 64 
ref., DDÚ 

- přečti si 
- zápis posílám (nalep - opiš) 
- test 

Se 

VkZ   Voj 

VV zůstává pořád stejné :-) Se 

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). 
 

Voj, 
Kašp 
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