
                            6._náplň učiva_1.6. - 5.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
PŘÍD. JMÉNA 
- opakování 
 
ZÁJMENA 
- základní info 
- druhy 
- SE (rozdíl mezi 
předložkou a 
zájmenem)  
- SEBOU/S 
SEBOU 
- skloňování 
zájmen (typy 
skloň. + skloň. z. 
osobních) 

1) Zopakuj si komplexní látku o příd. jménech - učebnice str. 68 / TEST 
č. 7 (měj hotové do VK). 
 
2) Připomeň si základní info o zájmenech + z dané webové stránky si do 
sešitu vypiš, co všechno můžeme u zájmen určit + si přepiš tabulku s 
přehledem druhů zájmen a nauč se ji (měj hotové do VK): 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-zajmena/ 
 
3) Procvič si druhy zájmen: 
- online procvičování:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/815 
- pracovní sešit: str. 14/cv. 1 + str. 15/cv. 3 
- učebnice: str. 69/cv. 4 (stačí ústně) 
 
4) Učebnice str. 69/výpisky (POZOR!) + str. 69/cv. 3 - do sešitu 
mluvnice 
5) Učebnice str. 70/výpisky (POZOR! - s sebou/sebou) + prac sešit str. 
17/cv. 8 
6) Skloňování zájmen: typy + skloňování z. osobních - projdi si zápis a 
nalep si ho do sešitu mluvnice (zápis pošlu mailem) 
7) Zhlédni video a připomeň si pravopis mě/mně + s 
sebou/sebou:https://edu.ceskatelevize.cz/osobni-zajmena-
5e4422ace173fa6cb524ad4b 
 
Poznámka: 

● Neuč se zájmena vymezovací, nauč se druhy zájmen pouze dle 
tabulky, kterou si máš přepsat do sešitu. 

● V úterý od 10.00 cca do 11.30 videokonference 

 Zá 

literatura: 
POHÁDKA 

1) Kvíz: Přiřaď postavu k náležité pohádce (2. slide v prezentaci). 
2) Sestav pohádkový příběh nebo básničku dle své fantazie tak, že 
propojíš několik pohádek dohromady. Příklad najdeš v prezentaci 
(např. Jaromír Nohavica - Popletený večírek - 4. slide). Do 11. 6. pošli 
mailem. 
Poznámka: Prezentaci pošlu mailem. 

M  
(5h) 1.Objem kvádru 

a krychle 

 

 

 

2.Převody 
jednotek 

Do geometrického sešitu zapiš: Výpočty objemů kvádru a krychle 
(samostatná práce) 

Procvičuj objem kvádru a krychle na cvičeních z učebnice str. 67 - 68/ 3 - 13 
nebo  str. 79 - 80/ 3 - 13  

Pracuj podle svého tempa a výsledky si vždy zkontroluj podle výsledků v 
zadní části učebnice. 

Do geometrického sešitu zapiš: Převody jednotek objemu (samostatná práce) 

Procvičuj převody jednotek objemu na cvičeních z učebnice III. díl str. 70 - 71/ 

Mi 

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-zajmena/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/815
https://edu.ceskatelevize.cz/osobni-zajmena-5e4422ace173fa6cb524ad4b
https://edu.ceskatelevize.cz/osobni-zajmena-5e4422ace173fa6cb524ad4b


objemu 1 - 10 nebo str. 83 - 84/ 1 - 12 a str. 73 - 75/ 1 - 10 nebo str. 86 - 88/ 1 - 10. 

Pracuj podle svého tempa a výsledky si vždy zkontroluj podle výsledků v 
zadní části učebnice. 

V průběhu týdne pošlu ještě testík, který bude na povrch a objem kvádru a 
krychle. 

INF 
(1h) 

Prezentace 

informací 

(prezentační 

programy, 

multimédia) 

Vyber si některý z následujících prezentačních programů: 
http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezentacni_softw
are.pdf (Může být i jiný.) Vytvoř prezentaci (např. v programu MS 
PowerPoint) na téma: Můj idol.  
Rozsah je min. 6 snímků. 
Prezentaci vhodně uprav a vlož do ní obrázky. 
Uveď své jméno a zdroje informací. 
Odešli na e-mail do 5. 6. 
Prezentace je představení informací, tématů, problémů v názorné 
vizuální podobě s cílem vysvětlit, zaujmout nebo přesvědčit. Důležitá je 
přehlednost a poutavost. 

Kašp 

AJ 
(3h) 

2. budoucí čas - 
WILL x WON´T - 
Používáme, když 
předpovídáme, 
co se stane v 
budoucnosti. 
Např. I will 
study… - Budu 
studovat...I 
won´t live in… - 
Nebudu bydlet 
v… It will be fun. 
- Bude to 
zábava.  She 
won´t be an 
actress. - Ona 
nebude 
herečkou. 
(narozdíl od BE 
GOING TO, které 
používáme pro 
naše plány). 

3) str. 56 
Přečtěte si rozhovor ve 
vědeckém muzeu a ústně 
zodpovězte cv. 2 
 
 4) str. 57 / 4 - Podle 
obrázku napište do sešitu, co 
budou opice dělat v 
budoucnosti. 
cv. 7 - Tvořte otázky o tom, 
co bude dělat robot - 
písemně do sešitu. 
Zkontrolujte dle skenu, který 
vám pošlu emailem. 
 

2) str. 75 - 
Nastudujte 
vyjádření 
budoucnosti 
pomocí WILL. 
Udělejte si zápis 
do sešitu. 
Procvičte WILL 
zde: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=RZa8vlO-kW4 
 
5) str. 50, 51 - vše 
Opět zkontrolujte 
správnost dle 
skenu s výsledky. 

1) Zopakujte si 
slovíčka z lekce 6 
 
6) Udělejte si 
poslechové testy na 
této adrese: 
https://www.esl-
lab.com/easy/ 
Sjeďte dolů a 
najdete tam 2 
sloupky témat s 
poslechy. Vyberte si 
4 témata (opět 
musíte trochu sjet 
dolů), přehrajte si je 
kolikrát chcete a 
vyplňte odpovědi na 
otázky. Když se test 
nepovede, zkuste ho 
ještě jednou. 
MAILEM mi pošlete 
názvy poslechů, 
které jste dělali, a ke 
každému počet 
bodů. 

McG 

D 
(2h) 

Řím po 
punských 
válkách 

str. 100-102 
- posílám zápis, pročti si učebnici, prohlédni si obrázky 
- pusť si videa, jsou tam vysvětlené souvislosti 

Spartakovo povstání 
Krize Římské republiky | Stručné Dějiny Evropy [ 146 – 88 př.n.l. ] Pár 
Minut HiSToRiE 

Se 

http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezentacni_software.pdf
http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezentacni_software.pdf
http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezentacni_software.pdf
http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezentacni_software.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RZa8vlO-kW4
https://www.youtube.com/watch?v=RZa8vlO-kW4
https://www.youtube.com/watch?v=RZa8vlO-kW4
https://www.esl-lab.com/easy/
https://www.esl-lab.com/easy/
https://www.youtube.com/watch?v=FlsIosHy3tE
https://www.youtube.com/watch?v=FlsIosHy3tE
https://www.youtube.com/watch?v=rl-zom4bEcg
https://www.youtube.com/watch?v=rl-zom4bEcg


Př 
(2h) 

Význam rostlin v 
přírodě 
Fotosyntéza a 
dýchání 

uč. str. 73 - 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
videokonference ve středu v 
10h 

1)Udělej si stručné výpisky podle 
učebnice a podle videa 
https://www.youtube.com/watch?v=zxh
gNmaCVAM&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7
qSSuDwJl1xNVD12&index=1 
2) připrav si odpovědi na otázky na str. 
76 - projdeme ve středu 
3) na str. 75 v učebnici je pokus (zelený 
rámeček) - dobrovolný úkol spočívá v 
tom, že zdokumentuješ fotografiemi 
tento pokus, napíšeš k tomu “povídání” a 
pošleš mi na mail. 
Je možné taky nahrát mluvené video a 
poslat mi ho, např. sdíleně. Úkol bude 
hodnocen speciální známkou za 0,25 - 
0,75 podle náročnosti provedení. Úkol je 
do neděle 7.6., pak ho už nebudu 
hodnotit. 
 

Voj 

F  
(2h) 

Měření času. 
Jednotky času 

POTOM: 
Prostudujte si v učebnici článek 
na straně 95 - 96 a udělejte si 
stručné výpisky dopředu do 
sešitu. 

NAKONEC: 
Vypracujte dozadu 
do sešitu v učebnici 
cvičení 96/U1, U2, 
U3, U4 a pošlete 
prosím na můj e-
mail do pátku 5.6. 
 

NEJPRVE: 
Zhlédněte videa: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=OJea
zBWET7k 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=SyIrt
hU_Lz8 
 

Šm 

Z 
(2h) 

Biosféra str. 63-65 
výpisky podle otázek: 
1) co je biosféra, co ji tvoří? 
2) jaké jsou základní podmínky pro život na Zemi? 
3) jaké existují podnebné pásy, jak se v nich mění podmínky pro život? 
4) jak se mění podmínky s rostoucí nadmořskou výškou? 
DÚ - vyhledej v atlase typy krajin: ČR, Grónsko, Madagaskar, Arabský  
         poloostrov 
      - pokud nevíš, kde se nacházejí, zopakuj si vyhledávání v rejstříku :-)  
Použij i atlas str. 16-17 (biosféra a přírodní krajiny) 
Pošlu tabulku, kterou budeme podle jednotlivých typů krajin doplňovat 
(podobnou, jako byla v D - vývojové druhy člověka 

 

TV 
(2h) 

Švihadlo 
 
 
 
 
 
 
Outdoor aktivity 
 

Přeskoky - snožmo s meziskokem a bez meziskoku 
                 - střídavě pravou a levou nohou (ne koníka) 
                 - vajíčko 
                 - pouze pravou nebo levou nohou 
(snaž se hlavně o správné koordinační provedení a počet opakování dle 
vlastních schopností) 
 
Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, švihadlo, běh 
vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd. 

Pol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM&list=PLqmy0o96fQtB0jpks7qSSuDwJl1xNVD12&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k
https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k
https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k
https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8
https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8
https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8


 


