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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyu
čujíc
í 

Čj  
(5h) 

Slovní druhy - 
podstatná 
jména 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstatná 
jména látková, 
hromadná  a 
pomnožná, 
konkrétní a 
abstraktní 
 
 
 
 
 
Sloh - 
charakteristika 
 
 
 
 
 
Literatura 

Na straně 8 si 
přečtěte modrý 
rámeček a dopředu 
do sešitů udělejte 
stručné výpisky. Je to 
opakování z loňského 
roku, zkuste se 
podívat i do sešitů z 6. 
třídy. 
 
Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení 2 a 
3 na straně 8. 
Ofocené pošlete do 
24.4. na můj e-mail. 
 
Na straně 9 si 
přečtěte modré 
rámečky a dopředu 
do sešitů udělejte 
stručné výpisky.  
 
Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení 7 a 
8 na straně 9. 
Ofocené pošlete do 
24.4. na můj e-mail. 
 
Pokračujte v učebnici 
na straně 134/cvičení 
4 a+b a na straně 
135/cvičení 7. Obě 
cvičení vypracujte 
dozadu do sešitů a 
zašlete ofocené do 
24.4. na můj e-mail. 
 
 
 

 K úplnému pochopení a 
doplnění zápisů použijte 
odkaz: 
https://erikahanackova.cz/po
dstatna-jmena-pomnozna-hro
madna-a-latkova/ 
a video: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=qSeYNrWKaiA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sdílený disk jsem vám 
vložila pracovní list. 
Najdete ho na tomto odkazu: 
https://drive.google.com/ope
n?id=193_bFqBZUTvrIlZ0d8Jb
ZaIdZwinU3CE 
Důležité: neměňte 
původní soubor, 
pouze stáhněte. Pošlete 
prosím do 24.4. na můj e-mail. 

Šm 

https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-a-latkova/
https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-a-latkova/
https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-a-latkova/
https://www.youtube.com/watch?v=qSeYNrWKaiA
https://www.youtube.com/watch?v=qSeYNrWKaiA


M  
(5h)   

Procenta : 
výpočet základu 

výklad: 
Tentokrát neznáme 
základ=100%, 1% 
vypočítáme, když dané 
číslo dělíme uvedeným 
počtem procent a podíl 
násobíme 100. 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=Tbkonx
6Iyjo&t=336s 
https://www.youtube.
com/watch?v=RJ7-lTv
g3lk  

procvičování: 
 
http://old.zsd
obrichovice.cz
/ukoly/matik
a/testy/testy.
php?go=m7_1
5 

DÚ : 
urči základ, když : 
1% je 145       z = ………... 
40% je 8400      nebo 100% =.. 
56% je 4536 
99% je 792 
0,3% je 120 
135% je 1620 
½% je 5 
800% je 64 
12% je 8,4 
456% je 15048       
 

Pok 

AJ 
(3h) 

Minulé časy, 
poslech, 
převyprávění 
příběhu 
 
Písničky s 
dopisováním slov 
dle poslechu: 
https://lyricstrai
ning.com/ 

Materiály pošlu 
mailem. 

str.35/4,5,6 
cv.4 - 
odpovězte 
dle cv. 3 
cv.5 - 
zakroužkujte 
(viz zápis z 
prezentace 
minul. týden) 
cv.6 - 
přečtěte a 
krátce 
odpovězte na 
otázky 

NEJPRVE - si zopakujte 
slovíčka 4. lekce - všechna 
POTÉ - prac. seš. 
POTOM - mailem pošlu 
příběh s poslechem a prac. 
listem. Příběh si přečtěte a 
poslechněte (vícekrát), 
vyplňte prac. list (zkontrolujte 
s výsledky) a příběh svými 
slovy převyprávějte v 
minulém čase (jednoduchou 
angličtinou) a pošlete na 
EMAIL. 
NAKONEC zábava - 
rozklikněte odkaz v učivu, 
nejspíš budete muset kliknout 
na GO TO WEB, vyberte si 
písničku, zvolte úroveň 
(zelená, max oranžová), 
poslouchejte a dopisujte 
slova, která slyšíte. (šipka 
doleva - znovu přehraje, 
šipka doprava - když nevíte, 
co dopsat). 

McG 

ZNj 
(2h) 

Die 3. Lektion 
die Tiere 

 str. 21/6b - v 
tabulce dopiš 
člen(Artikel). 
Potom mi 
tato slova se 
členem napiš 
v 
mailu.Pokud 
by se ti chtěl 
vložit i 
obrázek , 
budu ráda. 

Opakuj si slovíčka 1. a 2. 
lekce, uč se slovíčka 3. lekce. 
Pokud nevíš, jak se vysloví, 
najdeš výslovnost na 
Seznamu v německo-českém 
slovníku. 
 
Milí žáci, děkuji všem, kteří 
vzorně posíláte splněné 
úkoly.Věřte, že z toho mám 
velkou radost. Bohužel 
nestíhám odpovídat, tak 
buďte trpěliví, určitě všem 

Ba 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&t=336s
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Ostatní 
sloupečky 
nedělej.  

brzy odpovím. Mějte se moc 
hezky. 

D  
(2h) 

Výsledky a 
význam 
husitského 
hnutí 

str. 83-84 
Dějiny udatného č. n. 
Stream slavné dny 

- pročti si a zopakuj Hus a husitství 
- zápis posílám 
- str. 84 - vysvětli, co je tzv. stavovská 
monarchie (schéma str. 84) 
-podívej se na díly, které jsi nestihl/a 
- dodělej úkoly, které ti chybí  

Se 

Př 
(2h) 

Šelmy - 
lasicovité, 
medvědovité 
Ploutvonožci 

dle zaslaných 
prezentací si udělej 
zápis do sešitu 
(šelmy), ploutvonožci 
z učebnice str. 52-53 

shlédni dokumentární cyklus videí Ze života 
medvědů 
https://www.youtube.com/watch?v=rm9TJ
Nj3p4w 
https://www.youtube.com/watch?v=u0v8JEl
wI74 
https://www.youtube.com/watch?v=wbyQG
IiL7Dk 

Voj 

F 
(1h)  

Kladka pevná 
a volná 

 

NAKONEC: 

Přečtěte si v učebnici 

článek na str. 82 - 84 

a udělejte si výlisky 

dopředu do sešitů. 

 
 

 NEJPRVE: 

Zhlédněte video - od 2. 

minuty: 

https://www.youtube.com/

watch?v=0O4N0Pc55gg 

POTOM:  

Prostudujte materiál: 

http://www.zsondrejov.cz/V

yuka/F-7H/Otaciv_04.pdf  

Šm 

Z 
(2h) 

Světový 
oceán 

str. 59-63 - přečti si kapitolu, “koukni” i do atlasu :-) 
- zápis posílám, doplň :-) 
- projdi si otázky str. 64 

Se 

VkO Vlastnictví a 

majetek 

uč. str. 57-59 - přečti si kapitolu 
- do sešitu vysvětli tyto dva pojmy 
- překresli schémata str. 58-59, uveď příklad 

 

VkZ Bezpečné 
chování a 
komunikace 

napiš 5 vět na uvedené téma 
opět budeme společně  komunikovat přes classroom (dle mých 
časových možností, ale můžete komunikovat i mezi sebou ve virtuální 
učebně sami) 

Voj 

VV vše zůstává (podle zájmu, možností a šikovnosti) Se 

TV 
(2h) 

Běžecká abeceda 
-opakovat 
 
 
 
 
 
 
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). 

Voj, 
Kaš
p 

https://www.youtube.com/watch?v=rm9TJNj3p4w
https://www.youtube.com/watch?v=rm9TJNj3p4w
https://www.youtube.com/watch?v=u0v8JElwI74
https://www.youtube.com/watch?v=u0v8JElwI74
https://www.youtube.com/watch?v=wbyQGIiL7Dk
https://www.youtube.com/watch?v=wbyQGIiL7Dk
https://www.youtube.com/watch?v=0O4N0Pc55gg
https://www.youtube.com/watch?v=0O4N0Pc55gg
https://www.youtube.com/watch?v=0O4N0Pc55gg
http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-7H/Otaciv_04.pdf
http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-7H/Otaciv_04.pdf


V maximálním rozsahu jednotlivých cviků se snaž vydržet alespoň 10 
sekund do mírné bolesti. 

 

 


