
                            6._náplň učiva_4.5.-7.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(3h) 

mluvnice: 
PODST. JMÉNA 

● opakování látky z 
min. týdne 

● skloňování podst. 
jmen ozn. párové 
orgány  

1) Opakování: 
str. 48 / cv. 2 
str. 51 - TEST č. 5 
(bez ot. č. 8 a 10) 
 
2)  Skloňování 
podst. jmen ozn. 
párové orgány:  
str. 52 - modrý 
rámeček - výpisky 
+ 
str. 52 a 53 - 
rámečky s modrým 
okrajem (oči, uši, 
nohy, ruce, kolena, 
prsa, ramena) - do 
sešitu mluvnice  

3) Procvičování: 
str.  44 / cv. 27 a 
28) 

4) Online 
procvičování: 
https://www.skolas
nadhledem.cz/game
/325 
 
 
Poznámka: 
Ráda bych s Vámi v 
týdnu zkusila 
videokonferenci 
(předběžně v úterý 
v 10.00). Více v 
mailu. 
  
 

 Zá 

sloh:  
OZNÁMENÍ (POZVÁNKA) 

Pokračuj v práci na úkolu z min. týdne (pozvánka na vlastní 
oslavu narozenin). Vše mi pošli mailem do 8. 5. 2020. 

M  
(5h) 1. Jednotky obsahu a 

objemu - procvičení 

  

2. Krychle a kvádr 

  

  

  

  

  

3. Síť kvádru a krychle 

 

Při online hodině v pondělí 4. 5. od 10 
hodin – připravte si pracovní sešit a 
geometrický sešit, tužku a pero. Budeme 
nejdříve procvičovat převody jednotek. 

Učebnice III. díl str. 55 – 58 nebo  str.66-
69 -projít cvičení a výklad, do 
geometrického sešitu nadepsat Krychle 
a kvádr a načrtnout několik různých 
kvádrů a krychlí podle návodu, pak 
vybrat jeden náčrtek a v něm popsat 
vrcholy, stěny, hrany, stěnovou a 
tělesovou úhlopříčku. 

Najdi doma krabičku, která má tvar 
kvádru nebo krychle a rozlož ji do roviny 
tak, aby ti vznikla síť kvádru nebo 
krychle. 

Do geometrického sešitu nadepiš Síť 
kvádru a krychle a načrtni ji podle 
učebnice str. 59 – 60 nebo str. 70 – 71. 

Na závěr zhlédni video a dělej při něm 
do geometrického sešitu vše, co ti říká 

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. 
Notebook má většinou 
mikrofon i kameru 
automaticky 
zabudovanou. 

 

Mi 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/325
https://www.skolasnadhledem.cz/game/325
https://www.skolasnadhledem.cz/game/325


paní učitelka. J 

https://www.youtube.com/watch?v=tP
5_WUHENco 

 

INF 
(1h) 

Informační zdroje - 
opakování 

Vyhledej, porovnej a zpracuj informace, které se týkají 
připomenutí významné události, která nás čeká: 
8. květen: Státní svátek - Den vítězství 
Napiš referát na toto téma, je to dobrovolný úkol.  
Můžeš ho udělat hezčím vložením vhodného obrázku. 
Rozsah je 1 stránka.  
Uveď zdroje informací. 
Odešli na e-mail do 8. 5.  

Kašp 

AJ 
(3h) 

GOING TO - vyjádření 
budoucnosti - plány 
 
1) Podívej se na videa  
https://www.youtube.c
om/watch?v=juhyvurt6J
w 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Sc5CV5Vz
Mqk 

3) str. 48 - Přečti si 
celý rozhovor i se 
žlutým úvodem- 
Zjisti, co je KIDS 
UNITED. 
Ústně zodpověz cv. 
2. 

4) str. 42 - celá 
str. 

2) Obdržíte 
prezentaci na novou 
látku. Do sešitu si 
udělejte zápis: 
snímky 2,3,4. Pak 
pokračuj hrou v 
prezentaci a vybírej 
správnou možnost. 
 
5) Nakonec si 
představte, že se 
blíží prázdniny a 
napiš 5 kladných vět 
s GOING TO na to, 
co ty, tvoji rodiče, 
babička, děda, 
kočka, pes plánují 
dělat a 5 záporných 
vět na to, co 
neplánují dělat o 
prázdninách. Pošlete 
EMAILEM do 
neděle.  
 
 

McG 

D 
(2h) 

Starověký Řím 
str. 88-89 
 
 
státní svátek - 8.5. 
(puntík do sešitu, rok 
1945) 
Stream slavné dny 
 

- pošlu osnovu zápisu 
- charakterizuj přírodní podmínky Apeninského poloostrova 
(povrch, podnebí, vodstvo, členitost - můžeš použít i atlas…) 
- narýsuj časovou osu římských dějin (800 př.n.l. - 500 n.l.), 
vyznač uvedené letopočty a typ státu 
- shlédni uvedený odkaz 
Jak vznikl Řím ? Legenda o založení Říma | Co, kdo, kdy, kde, jak, 
proč? | Pár Minut HiSToRiE 
 
  8.  5.  1945 193.   Konec druhé světové války v Evropě (8. 

květen) 

  9.  5.  1945   31.     Den, kdy v Evropě skončila 2. světová 

Se 
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válka (9. květen)  

Př 
(2h) 

Motýli - denní, noční uč. str. 66 - 69 1)Přečti si vše v učebnici a nauč se 
zobrazené motýli poznávat. 
2) Zkus najít  v přírodě nějakého motýla 
( i některé jeho stádium), vyfoť ho, uveď 
jeho název a pošli mi na mail.  
3) Pošlu mail s prezentací - udělat zápis 
do sešitu + nějaké obrázky 
4)Plánuji videokonferenci - 
pravděpodobně středa 10:00 (pošlu 
pokyny v mailu) 

Voj 

F  
(1h) 

Opakování - převody 
jednotek 

Procvičujte převody 
jednotek na stránce: 
https://www.online
cviceni.cz/exc/pub_l
ist_exc.php?id=2152
&action=show#selid 
Vyberte si jednotky 
délky, hmotnosti, 
objemu. 
Procvičovat můžete 
i zde: 
http://www.zsvltava
.cz/fyzika/prevody/ 
O své výsledky se se 
mnou můžete 
podělit. 

   

Z 
(1h) 

Oceánská voda str. 51 
Pevninská voda 
str. 47-49 

- pošlu osnovu zápisu 
- pročti si text v učebnici 
- překresli rozdělení pevninské vody str. 49 
- jednotlivé pojmy 1 větou vysvětli 

 

TV 
(2h) 

Outdoor aktivity 
 
 
Svaly zad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, 
švihadlo, běh vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd. 
 
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). 
 
 

Pol 

Vkz 
/ 
Vko 

STÁTNÍ SVÁTKY Připomeň si, proč slavíme svátek 8. května: 
http://svatky.centrum.cz/clanek/8-kveten-den-vitezstvi/9/ 
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