
                            6._náplň učiva_18.5.-22.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
PŘÍDAVNÁ 
JMÉNA 
- gramatické  
kategorie  
- příd. jm. tvrdá 
- příd. jm. měkká 
 

1) Podívej se, jak určujeme GRAM. KATEGORIE u příd. jmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=4jPf7veGJk0 (zhlédnout od 3.37 
do 4.51)  
2) Zkus určit gram. kat. příd. jmen - pracovní sešit 2 str. 3/cv. 1 c) (měj 
hotové do VK, na VK si látku více vysvětlíme). 
 
3) Učebnice str. 57/Jazykový rozbor - bez ot. č. 5 (měj hotové do VK) 
 
4) PŘÍD. JM. TVRDÁ: učebnice str. 58, 59 - výpisky (modré rámečky + 
tabulka s modrým ohraničením - změny souhlásek) 
 
5) PŘÍD. JM. MĚKKÁ: učebnice str. 61 - výpisky (modré rámečky) 
 
6) Procvič si pravopis příd. jmen tvrdých a měkkých: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/498 
 
7) Vypracuj úkoly z učebnice a zapiš si je do sešitu mluvnice: 
(některé tyto úkoly probereme na VK, ty, co probrat nestihneme, 
pošli vypracované mailem do 21. 5., kdo se VK nezúčastní, pošle je 
povinně) 

● str. 58/cv. 4 a) 
● str. 58/ cv. 5 - 1. řádek 
● str. 59/ cv. 7 a) - 1. řádek 
● str. 61/ cv. 4 
● str. 61/cv. 3 - stačí ústně 
● str. 61/cv. 6 - stačí ústně 

Poznámka: V úterý od 10.00 cca do 11.30 videokonference (VK). 

 Zá 

literatura: 
POHÁDKA 
- p. klasická a její 
dělení 
- p. o chytrosti 

1) Do 20. 5. pošli mailem odpovědi na otázky z min. týdne. 
2) Do sešitu lit. si nalep zápis o dělení klasické p. + zápis o p. o 
chytrosti. 
3) Přečti si pohádku Zlatovláska + do 27. 5. vypracuj úkoly, které se 
vztahují k textu. Na některé VK si úkoly projdeme (termín této VK 
upřesním později). 
Poznámka: Zápis, oskenovanou pohádku, úkoly k textu pošlu mailem. 

M  
(5h) 1.Povrch kvádru a 

krychle-
procvičení 

 

 

 

Zhlédni videa a do sešitu si zapisuj příklady s učitelem ve videu. V případě potřeby si 
video stopuj podle svého tempa.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ts0xJdzkOto 

https://www.youtube.com/watch?v=hz4WWhgQQQA 

 

Početník 2. díl - str. 23 - 24 všechna cvičení 

Ve cvičeních stále procvičujeme vzorečky pro výpočet povrchu kvádru 

Mi 

https://www.youtube.com/watch?v=4jPf7veGJk0
https://www.skolasnadhledem.cz/game/498
https://www.youtube.com/watch?v=Ts0xJdzkOto
https://www.youtube.com/watch?v=hz4WWhgQQQA


 

 

 

 

 

2.Převody 
jednotek obsahu  

S = 2.(a.b+b.c+a.c) a krychle S = 6.a.a. Pozor na to, abyste rozměry u 
kvádru dosadili ve stejných jednotkách.  

Bude-li nad tvoje možnosti udělat všechna cvičení, vypracuj, na co 
stačíš. 

Početník 2. díl - str. 21/ 1, 2, 3  

při převodech můžete zpočátku použít převodovou housenku 

Do sešitu zapsat: 

ha….hektar           1ha = 10 000 m2 

a.….ar                     1a = 100 m2 

Na ŠOL jsem doplnila celkové hodnocení za odevzdané úkoly a snahu 
v období do 30.4. a zároveň známku za poslední úkol. Pokud chcete 
změnit negativní hodnocení posledního úkolu, úkol co nejdříve 
odešlete. 

Přeji vám, abyste byli zdraví a aby se vám práce do školy dobře dařila. 

INF 
(1h) 

Počítačová 
grafika 

Napiš referát na téma: Počítačová grafika 
Zaměř se na její historii, vývoj, současnost, možnosti využití, rozdíl mezi 
2D a 3D grafikou.  
Můžeš vložit tematický obrázek. 
Rozsah je 1 stránka v programu MS Word nebo 7 snímků v programu 
MS PowerPoint. 
Uveď zdroje informací. 
Odešli na e-mail do 22. 5.  

Kašp 

AJ 
(3h) 

Shrnutí a 
opakování lekce 5  
 

2) str. 52 - Ústně si 
projděte opakování lekce 5, 
sken s výsledky vám pošlu 
mailem. 

3) str. 44, 45 - 
Doplňte všechna 
cvičení a proveďte 
kontrolu. 
4) MAILEM mi 
pošlete výsledky 
ze str.46 - Let´s 
Revise. (U cv. 4 a 
5 používáte vazbu 
BE GOING TO.) 
Prosím, pokud 
možno,NESKENUJ
TE, výsledky 
napište do 
Wordu, nebo 
přímo do emailu. 
 
6) str. 47 - nová 
slovíčka použijte 
ve cvičeních 1,2,3 

1) Použijte CD-ROM, 
který byl v 
pracovním sešitě, a 
zopakujte si celou 
lekci 5.  
 
5) Mailem vám pošlu 
nová slovíčka k lekci 
6, která si 
vytisknete. Vyplňte 
si je a naučte se 
zatím jenom první 2 
části - Space a 
Chores. 

McG 



D 
(2h) 

Starověký Řím str.  94-95 
Ovládnutí Apeninského poloostrova (úvod zápisu:) 
nejprve obranné války se sousedními kmeny (Etrusky, Kelty….) 
pak války dobyvačné 
kolem 265 př. n. l. – ovládnutí celého Apeninského poloostrova 
- uveď příčiny úspěchů Římanů při dobývání nových území 
- charakterizuj rozdělení a organizaci římské armády 
- vysvětli pojmy legie, žold 

Se 

Př 
(2h) 

Blechy 
 
 
Vzdušnicovci -       
opakování  

str. 65 - udělat výpisky 
podle článečku v učebnici 
 
Zopakovat učivo str. 46 - 69 

V rámci opakování si projdi tato videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=iNE
CiWP6g2I brouci 

https://www.youtube.com/watch?v=P0iZ
xJ9RUTg Největší hmyz světa TOP8 (není 
video, ale hezké) 

https://www.youtube.com/watch?v=PHa
r75m78u8 Brouci v české krajině 
(zajímavé – přístroje, vraždy,,,) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ekf
B8H20LY8 mravenci dokument 

https://www.youtube.com/watch?v=lbgf
UWlfhrs Neobyčejný svět hmyzu 1 
Dokument (maskování - zajímavé) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cvy
6T4ilEGI Denní motýli České republiky 

Online výuka ve středu od 10h 

 

 

Voj 

F  
(2h) 

Výpočet 
hustoty látky 

POTOM: 
Prostudujte v učebnic strany 
90 - 91. Příklady se zadáním i 
řešením si opište dopředu do 
sešitů.  

NAKONEC: 
Vypracujte v 
učebnici cvičení U3 
na str. 92 (tabulka) 
a pošlete do 22.5. 
(nejen výsledky, ale 
i řešení).  

NEJPRVE: 
Zhlédněte video: 
https://www.youtube
.com/watch?v=zds4P
GHMHOE 

 

Z 
(2h) 

Opak. Hydrosféra 
 
Pedosféra = 
půdní obal Země 

Projdi si otázky na str. 55 
- do e-mailu cv. 2)  str. 55 (pouze doplněné odpovědi) 
str. 56-61 
- projdi si text v učebnici 
- pošlu osnovu zápisu, podle učebnice doplň 

 

TV 
(2h) 

Běžecká abeceda 
 
 
Protahovací cviky 

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. 
Např. Stoj nohy u sebe (hloubka předklonu), sed roznožný (dotek 

Pol 

https://www.youtube.com/watch?v=iNECiWP6g2I
https://www.youtube.com/watch?v=iNECiWP6g2I
https://www.youtube.com/watch?v=P0iZxJ9RUTg
https://www.youtube.com/watch?v=P0iZxJ9RUTg
https://www.youtube.com/watch?v=PHar75m78u8
https://www.youtube.com/watch?v=PHar75m78u8
https://www.youtube.com/watch?v=EkfB8H20LY8
https://www.youtube.com/watch?v=EkfB8H20LY8
https://www.youtube.com/watch?v=lbgfUWlfhrs
https://www.youtube.com/watch?v=lbgfUWlfhrs
https://www.youtube.com/watch?v=Cvy6T4ilEGI
https://www.youtube.com/watch?v=Cvy6T4ilEGI
https://www.youtube.com/watch?v=zds4PGHMHOE
https://www.youtube.com/watch?v=zds4PGHMHOE
https://www.youtube.com/watch?v=zds4PGHMHOE


rukama špiček bot - nekrčit nohy v kolenou), široký stoj rozkročný 
(snaha o co nejširší rozkročení, chodidla plně na zemi a nekrčit nohy). 
V maximálním rozsahu jednotlivých cviků se snaž vydržet alespoň 10 
sekund do mírné bolesti. 
 

 

 


