
6._náplň učiva_20.4.-24.4. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
PODST. JMÉNA 

● gram. kategorie 
● význam 
● životnost 
● pravopis 
● skloňování 

podst. jm. rodu 
mužského 

 
 
 
 

1) Zopakuj si gram. 
kat. podst. jmen: 
str. 45 / cv. 1 
(první 2 řádky - po 
sl. lebku)  
 
2) Procvič si 
pravopis podst. 
jmen: 
str. 45 / cv. 3 - 
fólie 
 
 

4) str. 38 / cv. 
16 a) + b) + c) + 
d) 
 
str. 39 / cv. 17 
(1. - 5.) 
 
str. 40 / cv. 19 

3) Do sešitu mluvnice 
si nalep / opiš 
gramatiku o významu, 
životnosti, skloň. 
podst. jm. rodu 
mužského (pošlu 
mailem) 
 
 
 
 
 

 Zá 

literatura: 
SOUČASNÁ 
LITERATURA NA TRHU 

Vyhledej 5 současných českých a 5 zahraničních autorů, vypiš 
jejich jména + ke každému autorovi napiš jedno jeho dílo a 
žánr tohoto díla + odpověz na otázku: Je mezi tebou 
vyhledanými autory někdo, jehož dílo jsi četl / chtěl by sis 
přečíst (příp. o jaké dílo jde)? Vše pošli mailem do 23. 4. 

sloh: 
ZPRÁVA, OZNÁMENÍ 

1) učebnice str. 137 - modré rámečky - výpisky (zpráva, 
oznámení) 
2) pozorně si přečti příklady zprávy a oznámení - zelené 
rámečky 
3) Napiš libovolnou zprávu, která odpovídá titulku Naděje 
vyhrává - pošli mailem do 24. 4. 

M  
(5h) 1. 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!!! 

 

 

2. Opakování - 
převody jednotek 
délky 

 

Učebnice 3. díl str. 36 nebo 43 - zopakuj si 
druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů, pak 
do pracovního sešitu vypracuj cv. 3, 4, 5, 6 a 
7, pro kontrolu použij výsledky na konci 
učebnice.  

Do geometrického sešitu nadepiš Druhy 
trojúhelníků podle velikosti stran a udělej 
rámeček na str. 39 nebo 47 . Do rámečku si 
ještě napiš: Trojúhelník, který má všechny 
strany různé délky je označován jako 
OBECNÝ. 

 

Do geometrického sešitu nadepiš Jednotky 

délky a udělej převodovou žížalu: 

 

Zhlédni video a piš spolu s učitelem ve videu 
příklady, místo šipky piš v zápisech rovná 

 

 

 

 

 

 

 

V Početníku 2. díl 
udělej str. 1,2, 3 

Mi 

 

 

 

 

 



se. Např. 20dm = 2m. 

https://www.youtube.com/watch?v=8e7FS
WJIq7U 

INF 
(1h) 

Tvorba e-mailové 

zprávy 

 

Napiš mi e-mail, ve kterém mě pozveš navštívit nějaké místo, 

které znáš. Stručně ho popiš a uveď, proč právě toto místo 

(může být i tvé oblíbené) stojí za navštívení. Jako upoutávku 

připoj do přílohy e-mailu obrázek. 

Nezapomeň na základní pravidla e-mailové komunikace: 

1) Předmět zprávy 

2) Oslovení příjemce zprávy 

3) Podpis odesílatele zprávy 

4) Správný pravopis výstižného textu 

5) Vhodné formátování textu 

Vypracovaný úkol odešli na e-mail do 24. 4. 

Kašp 

AJ (3h) NUMBERS 
https://www.helpfore
nglish.cz/files/20_128
6144294_numbers_pd
f_002.pdf 
 
https://www.helpfore
nglish.cz/article/20070
81701-cisla-1-99 
 
HIGH NUMBERS 
https://learnenglishte
ens.britishcouncil.org/
skills/listening/beginn
er-a1-
listening/understandin
g-numbers 
  
OTÁZKY NA ČÍSLA S 
HOW…? 

47/4 - ústně str.74-75 do 
sešitu si 
udělejte zápis 
QUESTIONS 
WITH HOW (to 
v šedém 
rámečku) 
 
str.40-41 - vše 
kromě cv. 8 - 
opět si 
zkontrolujte  
výsledky se 
skenem, který 
jsem kdysi 
poslala 
mailem. 

NEJPRVE - si zopakujte 
slovíčka lekce 5 po 
HOW WIDE 
POTÉ - si zopakujte 
čísla od 0-99 - 2 odkazy 
pod slovem NUMBERS 
POTOM pokračujte na 
odkaz HIGH NUMBERS - 
rozklikněte fialový 
proužek PREPARATION 
a spojte, pak 
rozklikněte další 2 
fial.proužky a pusťte si 
nahrávku (vícekrát). 
Nejprve dejte čísla do 
pořadí v jakém je slyšíte 
a v posledním cv. 
roztřiďte do kolonek 
čísla, která slyšíte a 
která neslyšíte. 
PAK - prac. seš. + učeb. 
NAKONEC - mailem 
vám přijde testík na 
čísla, pošlete mi ho 
vyplněný, až zvládnete 
čísla. 
 

McG 

D (2h) Zánik Řecka 
Jak žili 

str. 77 
str. 78-85 
Byl jednou jeden 
člověk - 06 Periklova 
doba 

- přečti si učivo, prohlédni si obrázky 
- zápis pošlu e-mailem, nalep nebo opiš 
- pusť si znovu díl o Řecku, všechno už víš, 
tak si to zopakuješ 
- zopakuj si na základě videa - “jména, 
místa, pojmy”, posílám testík D + Z 

Se 
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Př (2h) Hmyz s proměnou 
dokonalou - síťokřídlí, 
blechy, chrostíci, 
dvoukřídlí, brouci 

najdi si v učebnici 
stránky o 
uvedených 
skupinách a přečti 
si je 

zápis si udělej podle prezentací, které ti 
pošlu na mail, doplň nějakými obrázky 
 
zápis ofoť/oskenuj a pošli na můj mail 

Voj 

F  
(2h) 

Měření hmotnosti 
tělesa 
 
Jednotky 
hmotnosti 

Prostudujte v 
učebnici kapitolu 
na str. 80 - 81 a 
udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů. 

Dozadu do 
sešitů 
vypracujte cv. 
80/U1, 
81/U2,3,4 a 
pošlete mi 
svou práci 
ofocenou na 
můj e-mail do 
24.4.  

Pomozte mamince, 
nebo tatínkovi upéct 
něco podle receptu a 
pořádně se podívejte 
na jednotky, v nichž je 
hmotnost jednotlivých 
surovin uvedena, 
popřípadě všechno 
převeďte na stejné 
jednotky. 
Pokud právě péct 
nebudete, podívejte se 
alespoň na recept. 
 
Opět pilně procvičujte: 
https://www.umimema
tiku.cz/cviceni-
jednotky-hmotnosti 

Šm 

Z (2h) Změny podnebí uč. str. 44 - přečti si a vysvětli pojmy: 
  skleníkové plyny, globální oteplování, 
“plíce světa” 
- projdi si opakování na str. 45 

Se 

TV 
(2h) 

Běžecká abeceda 
 
 
 
 
 
 
Protahovací cviky 

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. 
Např. Stoj nohy u sebe (hloubka předklonu), sed roznožný 
(dotek rukama špiček bot - nekrčit nohy), široký stoj rozkročný 
(snaha o co nejširší rozkročení, chodidla plně na zemi a nekrčit 
nohy). 
V maximálním rozsahu jednotlivých cviků se snaž vydržet 
alespoň 10 sekund do mírné bolesti. 
 
 

Pol 
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