
                            6._náplň učiva_11.5.-15.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
PODST. JMÉNA  
- skloň. podst. jmen 
ozn. párové orgány  
- komplex. opakování 
 
PŘÍDAVNÁ JMÉNA  
- procvičování 
probraného učiva z 
min. ročníků 

1) Nejprve si procvič látku min. týdne - učeb. str. 53 / cv. 5 
 
2) Komplexně si zopakuj látku o podst. jménech - učeb. str. 54 / 
TEST č. 6 
 
3)Připomeň si základní info o příd. jménech:  
https://www.youtube.com/watch?v=R78FSXLtb2U 
 
4) Udělej si výpisky z učebnice (str. 55, 56, 57 - modré rámečky + 
POZOR!)  
 
5) Procvičování příd. jmen: 
- prac. sešit číslo 2 str. 3 / cv. 1 a) + b) 
- učeb. str. 56 / cv. 2 (fólie) 
- učeb. str. 57 / cv. 2 (do sešitu mluvnice) 
 
Poznámka: V úterý od 10.00 cca do 11.30 videokonference 
(připravte si na ni vypracovaná cvičení z mluvnice). 

 Zá 

literatura: POHÁDKA Do sešitu lit. si opiš / nalep zápis, který se týká lit. žánru pohádka 
+ odpověz na otázky (zápis s otázkami pošlu mailem) 

sloh:  ZÁVĚREČNÉ 
OPAKOVÁNÍ 

Učebnice str. 140 / ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ (bez ot. číslo 10 a 13) 
Jelikož jsme probrali všechny sloh. útvary, kt. jsme v tomto 
ročníku probrat měli, budeme se nyní zabývat především 
mluvnicí a literaturou. 

M  
(5h)  

 

1. Síť kvádru a krychle 

 

 

2. Povrch kvádru 

Existují dvě vydání učebnic, a 
proto si prosím před přečtením 
úkolu z učebnice zkontrolujte, 
zda máte učebnici starší (bez 
žlutého čtverečku na přední 
obálce) nebo novější (se žlutým 
čtverečkem na obálce). Úkoly z 
učebnice se žlutým čtverečkem 
budu psát žlutě!!! 

 

 

!!! V pondělí online hodina v 10 h 
neproběhne, nemohu ji uskutečnit!!! 
Děkuji za pochopení. 

Zopakovat učivo - učebnice str. 58 – 60 
nebo str. 70 – 71, do prac. sešitu udělat cv. 
60/ 3 nebo str. 71/3 (stačí načrtnout). 

Do geometrického sešitu nadepsat Povrch 
kvádru ,  načrtnout obdélník a napsat k 
němu obsah obdélníku S = a.b 

Pak napsat: Povrch kvádru je součet 
obsahů všech jeho stěn! 

Ze str. 61 nahoře nebo str. 72 dole rámeček  
- udělat vše, co tam je (náčrtky, popisy, 
perem vzoreček i konkrétní příklad).  

Nejdůležitější poznatek: 

DÚ do 15. 5. 20 hodin 
(bude oznámkován): 

1. Vypočítej povrch 
kvádru: a = 0,5 cm, b = 
0,6 cm, c = 0,7 cm. 

2. Vypočítej povrch 
krychle: a = 2,6 dm. 

Dej pozor na správné 
jednotky. 

Vypracuj do 
geometrického sešitu, 
ofoť a pošli na můj e-
mail. 

 

 

Mi 

https://www.youtube.com/watch?v=R78FSXLtb2U


 

3. Povrch krychle 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Procvičování 

S = 2.a.b + 2.a.c + 2.b.c = 2.(a.b+a.c+b.c) 

Do geometrického sešitu nadepsat Povrch 
krychle ,  načrtnout čtverec a napsat S = 
a.a 

Povrch krychle je součet obsahů všech 
jejích stěn! 

Ze str. 61 rámeček úplně dole nebo str. 73 
druhý rámeček - udělat vše, co tam je 
(náčrtky, popisy, perem vzoreček i 
konkrétní příklad).  

Nejdůležitější poznatek: 

S = 6.a.a 

 

Pak vypracuj postupně cvičení na str. 62/4, 
5, 6, 7, 8 nebo str. 73-74/4, 5, 6, 7, 8 - vše, 
co zvládneš (podle svého tempa a 
schopností). 

 

INF 
(1h) 

Animovaný obrázek Zkus si vytvořit animovaný (hýbající se) obrázek nebo-li gif. Použij 
návod v následujícím odkazu: 
https://vceliste.cz/blog/jak-vytvorit-gif-z-obrazku-nebo-z-videa-
jednoduchy-navod-krok-po-kroku/ 
Můžeš ho vytvořit z několika podobných obrázků nebo z části 
videa. Pokud se povede, můžeš mi animovaný obrázek poslat. 

Kašp 

AJ 
(3h) 

Be going to - 
budoucnost, 
pokračování,  
 
Předložky spojené s 
pohybem: 
around - kolem (okolo) 
away from - pryč od 
over - přes  
towards - směrem k 
through - skrz 
under - pod 

2) str. 49/3, 4 - 
písemně do sešitu: 
cv.3 - věty s GOING TO 
napište tak, aby byly 
pravdivé podle vás 
cv.4 - Napište otázky s 
GOING TO a odpovězte 
dle obrázků celými 
větami. 
str. 50 - přečti si komix 
str. 51 / 1, 4 
cv. 1 - ústně odpovězte 
dle komixu 
cv. 4  - spoj obrázek s 
předložkou a překresli 
do sešitu 
Sken s výsledky vložím 
na GOOGLE 
CLASSROOM 

3) str.43/6,7,8  
U cv. 8 použijte 
také going to 
(How deep is it 
going to be? = Jak 
hluboký bude? 
 
 
 
4)NAKONEC na 
Google classroom 
najdete kvíz/testík 
na BE GOING TO, 
který vyplníte. 
Bude časově 
omezen, musíte 
to stihnout v 
limitu. 

1) Zopakujte si 
budoucí čas tvořený 
pomocí BE GOING 
TO na začátku 
tohoto 
interaktivního prac. 
listu: 
https://www.livewo
rksheets.com/works
heets/en/English_as
_a_Second_Languag
e_(ESL)/To_be_goin
g_to/Future_-
_BE_GOING_TO_fn7
0932ut 
Pak v dolní části 
přepište 6 vět tak, 
aby byly správně. 
Klikněte na FINISH a 

McG 

https://vceliste.cz/blog/jak-vytvorit-gif-z-obrazku-nebo-z-videa-jednoduchy-navod-krok-po-kroku/
https://vceliste.cz/blog/jak-vytvorit-gif-z-obrazku-nebo-z-videa-jednoduchy-navod-krok-po-kroku/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Future_-_BE_GOING_TO_fn70932ut


CHECK MY 
ANSWERS. 

D 
(2h) 

Římské království 
 
Římská republika 
str. 91-93 

- dočti si str. 90, ať je ti vše jasné 

 

- překresli si “události v době republiky” - str. 92 

- pošlu osnovu zápisu, vysvětlení si doplň podle učebnice 

   (kde bude závorka, rovná se, dvojtečka) 

- shlédni uvedený odkaz   

Řím 1/5: Etruskové a počátky Říma | Videovýpisky z dějepisu 

Se 

Př 
(2h) 

Blanokřídlí 
Dvoukřídlí 
 

str. 56 - 58 
str. 63 - 64 

Připrav si odpovědi na otázky na str. 58 a 
str. 64 - probereme při online výuce ve 
středu v 10h 
Zápis a prezentaci látky pošlu na mail - 
udělej si výpisky nebo okopíruj a nalep 
do sešitu. 

Voj 

F  
(2h) 

Hustota POTOM: 
Přečtěte si v učebnici 
článek na stranách 86 - 
89 a to nejdůležitější si 
zapište dopředu do 
sešitů.  
 

NAKONEC:: 
Pro kontrolu 
vypočítejte příklad: 
Jakou hustotu má 
dřevěná kostka o 
objemu 64 cm³, 
jestliže její 
hmotnost je 32g? 
a pošlete mi ho na 
můj mail do 15.5. 
 

NEJPRVE: 
Zhlédněte videa na 
stránce: 
https://www.youtube.
com/watch?v=COdRgy
q5roU 
a 
https://www.youtube.
com/watch?v=OcUF84
eLztI 

 

Z 
(2h) 

Pohyb vody na Zemi 
str. 50-54 

- skupenství vody - máme 
-koloběh vody v přírodě - pošlu zjednodušený obrázek str. 51, 
doplň si k němu šipky a zjednodušeně popiš 
- pohyby mořské vody - máme 
- voda na pevnině - pošlu zápis, do závorek uveď  2 konkrétní 
příklady podle atlasu 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=COdRgyq5roU
https://www.youtube.com/watch?v=COdRgyq5roU
https://www.youtube.com/watch?v=COdRgyq5roU
https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI
https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI
https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI

