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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyu
čujíc
í 

Čj  
(4h) 

Podstatná 
jména 
označujících 
části těla 
 
 
 
 
 
 
 
Sloh 

Přečtěte si modrou 
tabulku na str. 10 a 
udělejte si zápis 
dopředu do sešitů.  
 
 
 
 
 
 
 
Pálení čarodějnic 

S pomocí této 
tabulky vypracujte 
dozadu do sešitů 
cv. 10/1 a pošlete 
mi ho do 30.4. 

Sami pro sebe - s následnou 
kontrolou vzadu v učebnici si 
zkuste test 11/č.2. Pozor, 
vzadu mívají občas chyby :-(. 
 
Proveďte si test na stránce: 
https://www.mojecestina.cz
/article/2009070203-test-po
dstatna-jmena 
 
 
Zkuste napsat krátký popis 
děje, jak probíhá pálení 
čarodějnic u vás, a poslat mi 
ho na e-mail do 30.4. 

Šm 

M  
(4h)   

Příklady na 
% 

uč.II. str.  kapitola 4.1 ( 
str.57? - 65) cokoli 
 
výklad: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Lnxi7Yfm
-dI 
 
Před počítáním si vždy 
zvaž, zda znáš základ 
(= 100%).....pak 1% 
určíš dělením 100, 
nebo znáš určitý počet 
%, pak při výpočtu 1% 
dělíš jejich počtem. 
 
Všechny příklady 
řešíme buď přes 1% 
nebo trojčlenkou, jak 
komu vyhovuje. 
Nezapomeňte si 
výsledek zkontrolovat 
LOGICKY !!! 

procvičování : 
https://www.umi
mematiku.cz/slovn
i-ulohy-procenta-2-
uroven/1349 
 
 
úlohy 1-  6: 
https://www.zsmlt
u.cz/dum/EU421/
VY_42_INOVACE_0
1/UM421_B24/UM
421_B24B.pdf 

domácí úkol : 
 
a)Kolik je 53% z 268? 
b)Kolik % je 1,332z 3,6? 
c)1431m je 27% z celkové 
vzdálenosti. Jaká je tato 
celková vzdálenost? (základ = 
?) 
d)Kolik % je 6150g z3kg? 
e)Urči 175% z čísla 0,8 
f)Kolik cm je 46% z 8 metrů? 
g)Z jakého čísla je 71% číslo 
3692? 
h)Kolik % činí 0,6 ze 150? 
i)11560g je 136% z celkové 
hmotnosti. Jaká je tato celková 
hmotnost? 
j)Kolik % činí 0,8ze 160? 
k)Z jakého čísla je 62% číslo 
2867,5? 
l)Kolik % je 4,704z 9,6 
m)Kolik cm je 64% z 9metrů? 
n)Kolik je 48% z 584? 
o)Kolik % je 7200g z 5kg? 
p)Urči 178% z čísla 0,9. 
 
Slovní úloha : 
Úsporou materiálu při stavbě 
domku se ušetřilo 96000 Kč, 
což bylo 8% z celkových 
nákladů. Jakou výši měl 
původní rozpočet ? 

Pok 
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AJ 
(2h) 

Čtení, slovní 
zásoba 

3) Zkontrolujte si, 
jestli jste mi odeslali 
všechny úkoly, které 
jsem vyžadovala. 
Pokud ne, udělejte tak 
tento týden. 

4) Místo 
pracovního sešitu 
tento týden 
poproste rodiče, 
aby vám stáhli na 
telefon/tablet 
aplikaci 
DUOLINGO. 
Trénujte 
angličtinu každý 
den chvilku, 
sbírejte body, 
sledujte se s 
kamarády. 
Odkaz pošlu 
mailem. 
 
5) NAKONEC 
BĚHEM TÝDNE 
vám pošlu testík 
na slovíčka lekce 3 
a 4 v krátkých 
větách. Test 
vyplníte a 
obratem pošlete 
zpět.  

1) Zopakujte si slovíčka lekce 
3 a doučte se slovíčka lekce. 
4. (Bude testík.) 
2) Trénujte čtení a poslech 
příběhu na tomto odkazu: 
https://www.robinsoncrusoe
inlevels.com/  (Můžete si 
vybrat ze 3 úrovní obtížnosti 
- jedničkáři Level 2, ostatní 
Level 1) 
 
 

McG 

ZNj 
(2h) 

Die 3. 
Lektion 
Die Tiere 
(Zvířata) 

Str.26/13 - přečti si 
plakáty o zvířatech - 
křeček, tygr. Udělej 
takové plakáty ve 
Wordu - najdi obrázek 
zvířátka a opiš k němu 
text podle učebnice. 

 
 
 

Nadpis plakátu: 
Der Hamster 
Der Tiger 
Hotové plakáty mi pošli na 
mail, už se těším. 
Pokud chceš se mnou mluvit, 
zavolej mi: 722 454 261  

Ba 

D  
(2h) 

Čechy po 
husitské 
revoluci 

str. 85-87 
Dějiny udatného č. 
národa 

- úvod zápisu pošlu 
- Jiří z Poděbrad - proč “husitský král”? 
   charakterizuj jeho vnitřní politiku 
   charakterizuj jeho zahraniční politiku 
   vysvětli - Jednota bratrská 
- 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) 

Zajícovci 
Hlodavci 

str. 53 - 57 přečti si látku v 
učebnici, udělej si 
zápis, pošlu 
prezentaci 

1) na mail vám pošlu 
pracovní list - vypracovat do 
1. 5.  
2) na str. 57 si projdi otázky, 
odpovědi budeme řešit ve 
videokonferenci příští týden 
(asi čtvrtek - čas si 
dohodněte), pokud se 

Voj 
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videokonference nemůžeš 
zúčastnit, vyber si spolužáka, 
se kterým budeš odpovědi 
řešit (pokud nebudete 
vědět, napište) 

F 
(1h)  

Tlaková síla, 
tlak 

POTOM: 
Přečtěte si článek v 
učebnici na str. 86 - 88 
a udělejte si stručné 
výpisky do sešitu. 

NEJPRVE: 
Zhlédněte výklad: 
https://www.you
tube.com/watch?
v=AxpObIoRo6 

NAKONEC: 
dozadu do sešitů zkuste 
vypracovat cvičení 89/4 a 
pošlete mi ho, abych viděla, 
jak jste to pochopili. 

Šm 

Z 
(2h) 

opak. II. 
díl 
 
Evropa 

str. 65 
 
uč. EVROPA,str 6-7 

- odpovědi do e-mailu (v učebnici nejsou….) 
 
- přečíst v učebnici 
- pošlu zápis - nalepit nebo opsat 
- pošlu slepou mapu - do ní vyznačit úkol  
“3 .globus” str. 7 
- DDÚ - “2. globus” + Z str. 7 

Se 

VkO Peníze a 

jejich funkce 

str. 60-61 - vysvětli pojmy - naturální směna, platidlo 
- funkce peněz: 
- formy peněz: 
- způsob platby: 
pokud máš možnost, pošli oskenované 

Se 

VkZ Státní 
svátek  
1. květen 

budeme řešit v aplikaci classroom a ve videokonferenci Voj 

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. 

Voj, 
Kaš
p 
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