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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

ČJ 
(4h) 

mluvnice: 

● PODST. 

JMÉNA - 

opaková

ní 

● PŘÍD. 

JMÉNA - 

procvičo

vání 

probran

ého 

učiva z 

min. 

ročníků 

 

 

 

 

 

 

sloh:  

CHARAKTERISTI

KA 

 

 

 

literatura:  

1) Procvič si podst. jména - vypracuj TEST č. 2 v učebnici na str. 11, výsledky 
si zkontroluj dle řešení. 
 
2) Připomeň si základní info o příd. jménech: 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-pridavna-jmena/ 
 
3) Podívej se, jak určujeme gram. kategorie u příd. jmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=4jPf7veGJk0 (zhlédnout od 3. 37 do 
4.51) 
 
4) Udělej si výpisky z učebnice (str. 12, 13 - modré rámečky + POZOR!) 
 
5) Procvič si pravopis měkkých, tvrdých a přivlastńovacích příd. jmen: 
https://www.pravopisne.cz/2016/07/koncovky-pridavnych-jmen-v-souhrnn
em-cviceni-4-pravokviz-15/ 
 
6) Učebnice str. 12 / cv. 2 (pošli mailem do 30. 4.): 
 - vyhledej v textu příd. jména, urči jejich druh a vzor 
-  u prvních třech příd. jm. urči gramatické kategorie 
 
7) Učebnice str. 12 / cv. 4 + str. 13 / cv. 6 + cv. 9 - první řádek 
 
 
Zkus napsat charakteristiku svého nejlepšího kamaráda. Dbej na všechny         
náležitosti, které char. má. Užívej char. přímou, nepřímou, vnější - vzhled,           
styl oblékání, vnitřní - vlastnosti, koníčky, schopnosti... Nezapomeň na         
osnovu. Vše mi pošli mailem do 8. 5. 2020. 
 

tentokrát žádný úkol 

Zá 

M  
(4h) 

Příklady na % uč.II. str.  kapitola 
4.1 ( str.57? - 65) 
cokoli 
 
výklad: 
https://www.yout
ube.com/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 

procvičování : 
https://www.umimematik
u.cz/slovni-ulohy-procent
a-2-uroven/1349 
 
 
úlohy 1-  6: 
https://www.zsmltu.cz/d
um/EU421/VY_42_INOVA
CE_01/UM421_B24/UM42
1_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? 

Pok 
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1% dělíš jejich 
počtem. 
 
Všechny příklady 
řešíme buď přes 
1% nebo 
trojčlenkou, jak 
komu vyhovuje. 
Nezapomeňte si 
výsledek 
zkontrolovat 
LOGICKY !!! 

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 ? 

AJ 
(3h) 

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.robinson
crusoeinlevels.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 
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D 
(2h) 

Čechy po 
husitské 
revoluci 
 
Opakování 
středověk 

 Mezi str. 34 a 35 v 
pracovním sešitě je vložená 
příloha. Přečti si ji na str. I. 
- III. až po část České 
království za Jagellonců. 
Zopakuj si své znalosti. 

Zamysli se nad 
otázkami: 
Kdo byli Zikmundovi 
nástupci? 
Jiří z Poděbrad - Proč 
byl nazývaný “husitský 
král”? 
Charakterizuj jeho 
vnitřní politiku. 
Charakterizuj jeho 
zahraniční politiku. 
Jednota bratrská - 
Vysvětli. 
 
Zápis ti pošlu 
e-mailem. 
 
V následujícím odkazu 
najdeš prověrku z 
dějepisu: 
https://docs.google.c
om/forms/d/19h8dT
Q9jw1GSBvy9ER2NVR
uiS-GPcZ1eGLDNyx4jK
KY 
Vypracuj ji a odešli 
podle zadání do 1. 5. 

Kašp 

Z  
(2h) 

Opak. II. díl 
 
EVROPA 

str. 65 
 
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 

Př 
(2h) 

Zajícovci 
Hlodavci 

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

na mail vám pošlu 
pracovní list - 
vypracovat do 1. 5.  
na str. 57 si projdi 
otázky, vyber si 
spolužáka, se kterým 
budeš odpovědi řešit, 
pokud na některou 
nebudete znát 
odpověď, napište 

Voj 

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.youtube.co
m/watch?v=AxpObIoRo6
I 

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

Šm 
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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. 
 

Kašp,
Voj 

VKO 
(1h) 

Občan a 
občanská 
společnost 

Připomeň si nadcházející Svátek práce, který nás příští týden v pátek 
čeká, přečtením článků z uvedených zdrojů: 
https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896 
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 
Doplň si informace, které už znáš. Zamysli se nad tímto státním 
svátkem. Zjisti, proč se slaví, kdy v historii vznikl, jakým vývojem prošel, 
a jaká je jeho dnešní podoba. 
 

Kašp 
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