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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuč
ující 

ČJ  
(4h) 

TENTO TÝDEN POUZE MLUVNICE: Zá 

OPAKOVÁNÍ VV 
 
 
 
 
 
 
SLOVNÍ DRUHY  
 
 
 
PODSTATNÁ 
JMÉNA 
 
 
 
 
 
 
 
PODST. JM. 
POMNOŽNÁ (P), 
HROMADNÁ (H), 
LÁTKOVÁ (L), 
KONKRÉTNÍ (K), 
ABSTRAKTNÍ (A) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str. 8 / modrý 
rámeček (výpisky 
do sešitu) 
 
str. 8 / cv. 1 - 
první odstavec + 
str. 8 / cv. 2  
 
str. 8 / cv. 3  
str. 9 / cv. 5 a) + 
cv. 6 - první 3 
věty  
 
str. 9 / modré 
rámečky (výpisky 
do sešitu) 
 
str. 9 / cv. 7 + cv. 
8 - první řádek  

 DÚ: Podtrhni VV, urči jejich 
druh, zakroužkuj spojovací 
výraz (věty pošlu mailem) - 
vypracovaný úkol mi pošli do 
16.4. 
 
Nejprve zhlédni krátké video a 
připomeň si látku o sl. druzích: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=a8dzKZZ1c6Y 
 
Zopakuj si, co víš o podst. 
jménech, jaké gramatické 
kategorie u nich určujeme: 
https://www.pravopisne.cz/20
12/02/podstatna-jmena/ 
 
Procvič si podst. jm. P, H, L zde: 
https://www.skolasnadhledem
.cz/game/554 
 
Procvič si podst. jm. konkrétní 
a abstraktní: 

https://www.pravopisne.cz/20
14/11/test-podstatna-jmena-k
onkretni-a-abstraktni-11/ 

https://www.skolasnadhledem
.cz/game/323 

Poznámka: Mailem posílej pouze úkoly, které vyžaduji. Ty, co mailem neposíláš,           
vypracuj a zkontroluj si je dle řešení (řešení pošlu mailem celé třídě). 

M  
(4h) 

Výpočet 
počtu 
procent 

výklad : 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=ve2c8WxRuSs 

procvičování 
(s výsledky): 
http://www.
zspeska.cz/e_
download.ph
p?file=data/e
ditor/119cs_
18.pdf&origi
nal=VY_32_IN
OVACE_29q.p
df 

 
domácí úkol : 
 
Procenta-výpočet 

Pok 

https://www.youtube.com/watch?v=a8dzKZZ1c6Y
https://www.youtube.com/watch?v=a8dzKZZ1c6Y
https://www.mojecestina.cz/article/2008092901-podstatna-jmena
https://www.pravopisne.cz/2012/02/podstatna-jmena/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/podstatna-jmena/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/554
https://www.skolasnadhledem.cz/game/554
https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/
https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/
https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/323
https://www.skolasnadhledem.cz/game/323
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/119cs_18.pdf&original=VY_32_INOVACE_29q.pdf
https://www.uschovna.cz/zasilka/WYCFTS9WWKEVLG2P-KVM/


AJ 
(2h) 

Minulý čas 
průběhový a 
prostý 

Potřebné 
materiály pošlu 
mailem 

tr. 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. 
NAKONEC - pracovní sešit 

McG 

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. 76 - 84 
Zopakuj si učivo: 
Jan Hus, počátek 
husitské 
revoluce, 
Zikmund 
Lucemburský, 
program husitů, 
křížové výpravy, 
jednání v Basileji, 
jihlavská 
(basilejská 
kompaktáta), Jiří 
z Poděbrad, 
jednota bratrská. 
 
Zapiš si do sešitu 
modrou tabulku 
na str. 82 v 
učebnici. 

str. 37 - 43 
Vypracuj 
úkoly podle 
zadání. 
Pracuj 
poctivě, 
znalosti 
budu 
testovat. 

Zamysli se nad příčinami, 
průběhem i důsledky husitského 
hnutí. Zhodnoť, proč dokázali 
husité odolávat křížovým 
výpravám a z jakých důvodů 
bylo náboženství v historii 
častým zdrojem konfliktů. 

Kašp 

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 

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

shlédni video: 
https://dokumenty.tv/nejlepsi-
kocka-nejkrasnejsi-kockovite-s
elmy-dokument/ a zapiš si do 
sešitu pod výpisky z prezentace 
3 věci, které jsou pro Tebe 
novou informací 

Voj 

https://dokumenty.tv/nejlepsi-kocka-nejkrasnejsi-kockovite-selmy-dokument/
https://dokumenty.tv/nejlepsi-kocka-nejkrasnejsi-kockovite-selmy-dokument/
https://dokumenty.tv/nejlepsi-kocka-nejkrasnejsi-kockovite-selmy-dokument/


- 49, pokud ti to 
líp vyhovuje)) 

po příchodu 
do školy 

Napiš mi jen, že máš vše 
hotovo (výpisky, video, otázky) 

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 
(1h) 

Velikonoce - 
tradice 

Zhlédni video - Den ukřižování Ježíše Krista: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-de
n-ukrizovani-jezise-krista-153327 
Zaměř se na to, co jsi právě zjistil/a a na to, co už o Velikonocích 
víš. 
Tvým dobrovolným úkolem je vytvořit prezentaci v programu MS 
Powerpoint (pokud ho nemáš, tak v jiném programu) na téma: 
Velikonoce  
Odešli na email do 17. 4.  
Dobrovolné úkoly jsou známkované. 

Kašp 

VkO 
(1h) 

Velikonoce - 
kulturní zvyklosti 

Zamysli se nad významem tohoto svátku a nad jeho souvislostí s 
křesťanstvím. Proč některé tradice (např. čtyřicetidenní půst před 
Velikonocemi) udržují jen některé skupiny lidí? A proč některé 
tradice (např. pletení pomlázky) dodržuje téměř celá společnost? 
Zhlédni video - Den ukřižování Ježíše Krista: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-de
n-ukrizovani-jezise-krista-153327 

Kašp 

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 

VV 
(2h) 

vše zůstává stejné… :-) Se 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327

