
                            6._náplň učiva_25.5.-29.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
PŘÍDAVNÁ 
JMÉNA 
- příd. jm. přivl. 
- jmenné tvary  
- stupňování 
 
 

1) PŘÍD. JM. PŘIVLASTŇOVACÍ: 
- učeb. str. 62 - tabulky s modrými rámečky (podívej se na skloňování 
dle daných vzorů, tabulku si okopíruj a vlep / opiš do sešitu mluv.) 
- učeb. str. 63, 64 - výpisky (modré rámečky + POZOR!) 
- video pro zajímavost: 
https://edu.ceskatelevize.cz/privlastnovaci-pridavna-a-rodinna-jmena
-5e442273e173fa6cb524ac27 
 
2) PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU veškerých příd. jmen:  
- online procvičování: 
https://www.pravopisne.cz/2016/07/koncovky-pridavnych-jmen-v-so
uhrnnem-cviceni-4-pravokviz-15/ 
- online křížovka: https://www.skolasnadhledem.cz/game/555 
- cvičení v učebnici: str. 63 / cv. 3 a) - první 2 řádky do sešitu mluvnice 
- cvičení v prac. sešitu: str. 5 / cv. 6 b) + str. 6 /cv. 10 + str. 7 / cv. 12 
 
3) JMENNÉ TVARY PŘÍD. JMEN: učebnice str. 60 + pracovní sešit str. 9 
- výpisky (modré rámečky) + učeb. str. 60 / cv. 2 (vysvětlíme si na VK) 
 
4) Připomeň si STUPŇOVÁNÍ PŘÍD. JMEN: 
https://www.youtube.com/watch?v=wLy1xDnHNC8 + prac. sešit str. 
11 - výpisky (modrý rámeček) 
- Stupňování si procvič zde: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/814 
- Vypracuj cv. v prac. sešitu: str. 12 / 22 a) i b) + str. 13 / křížovka 
 
Poznámky:  

● Dané úkoly si zkontrolujeme a blíže vysvětlíme na VK (na          
termínu VK se domluvíme mailem). 

● Doporučuji webové stránky ČT edu - 
https://edu.ceskatelevize.cz/, kde najdete mnoho zábavných 
videí z různých oblastí. 

 Zá 

lit. - POHÁDKA 
KOUZELNÁ  

Pokračuj v práci z minulého týdne (práce s textem Zlatovláska).  

M  
(5h) 

1.Objem kvádru 
a krychle 

 

 

 

2.Převody 
jednotek objemu 

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=PFU7xL0qY8M 

https://www.youtube.com/watch?v=tF2c3ZoITjo 

Početník 2. díl - str. 27/1, 2 

Početník 2. díl - str. 25/ 1, 2, 3; pro pokročilé je 25/ 4  

při převodech můžete zpočátku použít převodovou housenku 

Mi 
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INF 
(1h) 

Informační etika, 
netiketa 

Nezapomeň na pravidla slušného chování na internetu! Netiketa je 

síťová etiketa. 

Jak chceš, aby se druzí chovali k tobě, chovej se i ty k nim. Podívej se na 

následující odkaz, vřele doporučuji celé přečíst: 

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Netiketa 

Chováš se k druhým stejně jako v reálném životě i na internetu? 

Kašp 

AJ 
(3h) 

Have to - muset 
Chores / 
Housework - 
domácí práce 
https://learnengl
ishkids.britishco
uncil.org/categor
y/topics/housew
ork 
 
Poznámka: Pro 
některé domácí 
práce existuje 
více výrazů. 
Např. mýt 
nádobí - do the 
dishes, wash up, 
do the washing 
up. 
Vyprat oblečení - 
wash clothes, do 
the laundry. Atd. 

3) str. 54 - Přečtěte si 
článek Jeden den ve 
vesmíru a ústně odpovězte 
na otázky ve cv. 2. 
4) str. 55 / 5 - písemně do 
sešitu - pište věty, co Kelly 
musí a nemusí dělat na 
vesmírné stanici. 
str. 55 / 8 - písemně do 
sešitu - sestavte otázky 

5) str. 48 - 49 - 
vše 
Nové výsledky k 
pracovnímu sešitu 
i k učebnici vám 
vložím na Google 
classroom. 

1) Zopakujte si 
slovíčka z minulého 
týdne a doplňte a 
doučte se zbylá 
slovíčka. 
 
2) Mailem vám 
pošlu výklad nové 
látky, opište, nebo 
vytiskněte a vlepte 
do sešitu. 
 
NAKONEC - MAILEM 
mi napiš 8 vět na to 
co ty a tvůj 
sourozenec musíte a 
nemusíte doma 
dělat: 
2x - co ty musíš 
2x co nemusíš 
2x co sourozenec 
musí 
2x co sourozence 
nemusí. 

McG 

D 
(2h) 

Punské války 
str. 96-98 
 

- přečti si kapitolu, + obrázky, + zajímavosti 
- zápis pošlu, abychom ho měli všichni stejný 
- posílám odkazy na videa - neděste se, je to hodně podrobné, ale jsou tam 
zajímavosti a souvislosti a mapy!!! Koho by to nebavilo, ať si pustí jen 
první dva. poslední je dokument, který pouštím zkrácený ve škole (má 52 
minut) 
DDÚ - HANNIBAL - je považován za jednoho z největších vojevůdců  
                                     starověku, proč? 
 
Punské války - část 1. 
Punské války 2. část 
Řím 2/5: Punské války | Videovýpisky z dějepisu 
Barbaři proti Římu...1.část Historický dokument CZ 
Platí totéž jako u Z, dejte do pořádku vše, co vám chybí, projděte si 
jednotlivé týdenní úkoly. Děkuji. 
Až budeš posílat nějaký úkol, dej vědět, jestli ti odkazy jdou spustit a jestli 
se na ně díváš... 

Se 
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Př 
(2h) 

Vzdušnicovci 
opakování 

projít otázky na str. 71 
připrav si do 
videokonference ve středu 
v 10h 

na tvůj mail jsem ve sdíleném dokumentu 
poslala test, který vypracuj a pošli mi 
zpět  do středy 27.5. (bude 
oznámkovaný) 

Voj 

F  
(2h) 

Výpočet 
hmotnosti 
tělesa 

Prostudujte v učebnici stránky 
93 - 94. 

Podívejte se na 
stránky: 
http://www.zsondr
ejov.cz/Vyuka/F-6H
/Hustota_03.pdf  
Zde jsou příklady 
pěkně vysvětlené. 
Řádně je 
prostudujte a 
pokuste se 
vypočítat hmotnost 
- těch pět příkladů 
na druhé straně. 
Počítejte dozadu do 
sešitů a pošlete mi 
okopírované na 
e-mail. Postupujte 
přesně podle 
návodu, tedy 
zkrácený zápis, 
vzoreček a výpočet. 

  

Z 
(2h) 

Opakování a 
procvičování 

Příští týden vám dávám jako “bonus” na doplnění VŠECH úkolů, které 
jsem vám od března poslala…  
Mám u vás březen - duben rozmezí počtu známek 1-5 plus u někoho 
navíc referáty. Za květen mi přišly pouze 4 e-maily k celkem 3 
úkolům… 
Dejte tedy během příštího týdne vše do pořádku. Je vás jen asi 7, kteří 
máte vše splněno. Děkuji. 

 

TV 
(2h) 

Outdoor aktivity 
 
 
Svaly břišní 
 
 
 
 

Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, švihadlo, běh 
vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd 
 
Leh na zádech, podpor na předloktí: 
- kreslení číslic 
- stříhání 
- natažené nohy ve výdrži paty těsně nad zemí cca 10s 
- sedy a lehy cca 10x 
 
Sklapovačky 3 série po 10 opakováních mezi sériemi 20 s odpočinku 
 

Pol 
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