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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(3h) 

mluvnice: 
PODST. JMÉNA 

● opakování látky 
z min. týdne 

● skloňování 
podst. jmen 
rodu Ž a S 

 2)  Skloňování podst. 
jmen rodu Ž a S:  str. 
40 a 41 - modré 
rámečky výpisky  
 
3) Procvičování: 
str.  41 - cv. 20 + cv. 
21, str. 42 - cv. 24 

1) Vypracuj pracovní 
list (PL a jeho řešení 
pošlu mailem), kde 
si látku z min. týdne 
procvičíš a 
zopakuješ. 
  
 

 Zá 

sloh: 
ZPRÁVA A OZNÁMENÍ 

1) TAKTIK - Hravá čeština 5 (oranžová) str. 125 - připomeň si 
všechny náležitosti zprávy a oznámení. 
 
2) Vytvoř oznámení/pozvánku na vlastní oslavu narozenin. 
Dbej na všechny náležitosti, které má pozvánka obsahovat 
(co, kde, kdy se bude konat, oslovení, zdvořilostní fráze, 
program apod.). Nezapomeň na obrázek/ilustraci. Můžeš 
pracovat i ve dvojici. Forma zpracování je čistě na tobě 
(papírová podoba, Word, grafický program…). Inspirovat se 
můžeš zde. Vše mi pošli mailem do 8. 5. 2020. 

M  
(5h) 1. Jednotky obsahu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jednotky objemu 

Do geometrického sešitu nadepiš Jednotky 
obsahu a udělej převodovou žížalu: 

 

Zhlédni video, poslouchej a plň při něm 
pokyny učitelky a do sešitu počítej i příklady z 
videa. 

https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQ
cfNIY 

 

Do geometrického sešitu nadepiš Jednotky 
objemu a udělej převodovou žížalu: 

 

Zhlédni video, poslouchej a plň při něm 
pokyny učitelky a do sešitu počítej i příklady z 
videa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-
Y8mrKjQ 

Do geometrického sešitu si udělej cv. z 

V Početníku 2. díl 
udělej str. 5, 6, 7 
 
 
 
- učivo bylo 
probráno i ve fyzice 
a je předstupněm k 
výpočtům povrchu a 
objemu krychle a 
kvádru 
 
 
- Ať se vám vše daří! 
 
- Ve středu v 10 
hodin s vámi zkusím 
online hodinu. 
Před 10. hodinou běžte 
na svůj školní e-mail. 
Tam vám ode mě přijde 
přihlašovací e-mail na 
schůzku se mnou. Stačí, 
když v něm kliknete na 
připojit  se. Je třeba mít 
mikrofon a kameru, 
nebo alespoň mikrofon. 
V mobilech to jde ještě 
lépe než na PC. 

Mi 

http://www.typova.cz/narozeninove-pozvanky.html
https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ


učebnice III. díl str. 70/ 3, 4, 5; 1 a 2 jsou 
nepovinná cvičení; str. 83/ 4, 5, 6; 1, 2, 3 jsou 
nepovinná 

Notebook má většinou 
mikrofon i kameru 
automaticky 
zabudovanou. 

 

INF 
(1h) 

Hodnota a relevance 
informací a 
informačních zdrojů 

Podívej se na následující informace uvedené v informačních 

zdrojích, které se týkají Svátku práce: 

https://www.vimvic.cz/clanek/svatek-prace-na-co-mate-

narok 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-

3/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896 

Zjisti informace o tomto státním svátku, který nás příští týden 

čeká. Pokus se rozlišit informace, které jsou důležité, které 

nejsou důležité, a které se v uvedených zdrojích opakují. 

Zamysli se nad získáváním, ověřováním a porovnáváním 

informací, které čerpeš z různých informačních zdrojů. 

Kašp 

AJ (3h) Výslovnost, fonetická 
abeceda, slovní zásoba 

 Místo pracovního 
sešitu tento týden 
poproste rodiče, aby 
vám stáhli na 
telefon/tablet 
aplikaci DUOLINGO. 
Trénujte angličtinu 
každý den, sbírejte 
body, sledujte se s 
kamarády. 
Odkaz pošlu mailem. 
 
 
NAKONEC BĚHEM 
TÝDNE vám pošlu 
testík na slovíčka 
lekce 4 a 5 v krátkých 
větách. Test vyplníte 
a obratem pošlete 
zpět.  
 
 

NEJPRVE si zopakujte 
slovíčka lekce 4 a 
doučte se slovíčka 5. 
lekce. 
POTOM: Zopakujte si 
výslovnostní znaky 
na tomto odkazu: 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
07072601-foneticka-
abeceda 
(Prohlédněte si znak, 
klikněte na britskou 
vlajku a zopakujte 
nahlas.) 
 
Zkuste dle 
výslovnosti poznat 
slovo: 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
16031101-fonetika-
to-je-veda-4 
A ještě těžší: dle 
poslechu zapsat 
slovo: 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
14071002-quiz-
napiste-co-slysite-2 

do 
McG 

https://www.vimvic.cz/clanek/svatek-prace-na-co-mate-narok
https://www.vimvic.cz/clanek/svatek-prace-na-co-mate-narok
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896
https://www.helpforenglish.cz/article/2007072601-foneticka-abeceda
https://www.helpforenglish.cz/article/2007072601-foneticka-abeceda
https://www.helpforenglish.cz/article/2007072601-foneticka-abeceda
https://www.helpforenglish.cz/article/2007072601-foneticka-abeceda
https://www.helpforenglish.cz/article/2016031101-fonetika-to-je-veda-4
https://www.helpforenglish.cz/article/2016031101-fonetika-to-je-veda-4
https://www.helpforenglish.cz/article/2016031101-fonetika-to-je-veda-4
https://www.helpforenglish.cz/article/2016031101-fonetika-to-je-veda-4
https://www.helpforenglish.cz/article/2014071002-quiz-napiste-co-slysite-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2014071002-quiz-napiste-co-slysite-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2014071002-quiz-napiste-co-slysite-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2014071002-quiz-napiste-co-slysite-2


D (2h) Kultura a umění 
Starověkého Řecka 

str. 81-85 
ddú, pwp - 7 
divů starověku 

- přečti si text, i u obrázků 
- zápis do sešitu pošlu (opiš - vlep) 
- do e-mailu cv. 1/ str. 86 (spoj číslo, malé 
písmeno a velké písmeno, př. 1 - x, Y) 
- projdi si úkoly str. 87/ 4, 5 
- státní svátek 1.5. (puntík do sešitu) 
(boj za 8hodinovou pracovní dobu) 
Svátek jara nebo svátek práce? | 1. 
květen | Na ubrousek (4K 
(pokud se ti odkaz neotevře, zkopíruj do 
vyhledávače) 

Se 

Př (2h) Brouci 
 

 str. 58 - 62 - přečti si v učebnici, nauč se poznávat 
zástupce, prezentaci na zápis pošlu mailem 
- zkus v přírodě nějaké brouky najít, vyfoť je 
a pošli najednou 30.4. - kdo jich uvidí a 
vyfotí nejvíc? (pošli najednou s 
pojmenováním  a dne 30.4. - ne dřív!) 

Voj 

F  
(1h) 

Měření hmotnosti 
pevných těles 

V učebnici si 
přečtěte článek 
na stranách 82 - 
85, překreslete 
si obr. 2.21 i s 
popisem vah a 
udělejte krátký 
zápis = popis 
postupu, jak 
měříme 
hmotnost.  

 Váš úkol na tento 
týden je pomoci 
mamince/tatínkovi s 
pečením, navažte 
jí/mu mouku, cukr….  

Šm 

Z (1h) Hydrosféra 
str. 46-47 

- přečíst 
- posílám zápis jako osnovu, do každé závorky doplnit 2 
příklady podle atlasu (poslat e-mailem) 
- ddú, pwp - Panamský průplav, Suezský průplav, La Manche 

Se 

TV 
(2h) 

Svaly zad 
 
 
 
 
 
 
 
Běžecká abeceda 

Leh na břiše - dlaně pod čelem, zvedáme horní část těla s vydrží 
cca 3 sekund po 10 opakováních. (hlavu nezaklánět, držet ji v 
prodloužení trupu). 
Vzpor klečmo - záda střídavě prohnutá (kočka) a vyhrbená 
(pes) 10x. 
Vzpor klečmo - předpažit pravou ruku a zanožit levou nohu x 
předpažit levou ruku a zanožit pravou nohu (výdrž 3s a 
opakujte alespoň 10x, držte tělo v rovině). 
Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patama dotek hýždí), 
předkopávání (vysoká kolena). Stačí vám úsek cca 10m nebo 
dle možností. 
 

Pol 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kD3DjNRpWaQ
https://www.youtube.com/watch?v=kD3DjNRpWaQ

