
                            6._náplň učiva_8.6.-12.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
ZÁJMENA 
- pravopis + 
skloňování 
vybraných zájmen 

1) Zopakuj si pravopis: 
● S SEBOU, SEBOU: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
● MĚ, MNĚ, TĚ, TOBĚ - prac. sešit str. 17/cv. 9 
● doplňování koncovek -i, -y, -ě, -ně - prac. sešit. str. 17/cv. 1 

 
2) Do sešitu mluvnice si nalep zápis o pravopisu a skloňování 
vybraných zájmen (pošlu mailem). V zápisu najdeš spoustu schémat  s 
vyskloňovanými zájmeny (ty se neuč zpaměti, slouží pouze pro 
představu, jak dané zájmeno vypadá v různých pádech - jak se liší od 
1. pádu) + důležité poučky (ty si zkus zapamatovat). Zápis si projdi a 
danou látku si procvič zde: 

● ON, ONA, ONO, ONI - prac. sešit str. 20/cv. 18 a) + b) 
● NÁŠ, VÁŠ: https://www.skolasnadhledem.cz/game/509 
● MŮJ, SVŮJ: https://www.skolasnadhledem.cz/game/329 
● JEJICH, JEJÍCH - prac. sešit str. 23/cv. 24 
● OSTATNÍ Z. - prac sešit str. 23/cv. 26 (bez věty č. 4, 5, 6) 

 Zá 

literatura: 
ZVÍŘECÍ POHÁDKA 

Vypracuj pracovní list (pošlu mailem), který mi do 16. 6. pošli na mail. 
Na základě ukázek v PL přemýšlej, jaké má tento typ pohádky znaky. 

M  
(5h) 1. Souhrnná 

cvičení 

 

 

2. Operace s 
desetinnými čísly - 
opakování 

Vypracuj pracovní list ve wordu přiložený k náplni učiva. Doplň 
výpočty přímo do listu a pošli ho e-mailem nejlépe hned v pondělí. 
Můžeš použít i počítačku. Smyslem je umět vypočítat objem a povrch 
kvádru a krychle. Pracovní list bude ohodnocen známkou. 

 

Do školního sešitu zapiš: Operace s desetinnými čísly a pak počítej 
spolu s učiteli na videu do sešitu a opakuj při tom operace s 
desetinnými čísly. Videa různě stopuj podle své potřeby. 

https://www.youtube.com/watch?v=DLs1sJcn5BU 

https://www.youtube.com/watch?v=L4ZGVm-_Lek 

https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY 

https://www.youtube.com/watch?v=RA_RuH8JIBI 

https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80 

V prů 

Mi 

INF 
(1h) 

Prezentace 
informací - 
opakování 

Zopakuj si, co už o prezentaci víš. Prezentace je především představení 
informací, tématů, problémů v názorné vizuální podobě s cílem 
vysvětlit, zaujmout nebo přesvědčit. Důležitá je přehlednost a 

Kašp 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.skolasnadhledem.cz/game/509
https://www.skolasnadhledem.cz/game/329
https://www.youtube.com/watch?v=DLs1sJcn5BU
https://www.youtube.com/watch?v=L4ZGVm-_Lek
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY
https://www.youtube.com/watch?v=RA_RuH8JIBI
https://www.youtube.com/watch?v=RLsw2R6FR80


poutavost. Jaké prezentační programy znáš a jaký prezentační program 
nejraději využíváš? 
Dodělej úkoly, které ti ještě chybí a odešli na e-mail.  

AJ 
(3h) 

Zájmena 4) str. 58 - Přečtěte si 
nahlas komix.  
str. 59: 
cv.2, 3 - ústně dle komixu 
Oranžová tabulka - přepište 
do sešitu. 
cv. 5 - Odpovězte Čí to je? - 
písemně do seš.  Použijte 
nová zájmena.  (Je to 
její.=It's hers. ) 
cv. 6  - všimněte si tučně 
vytištěných slov - u těchto 
slov se vždy používá WILL 
pro vyjádření budoucnosti, 
nikdy NE be going to. Věty 
přepište do sešitu. 

1) str.75-76 - 
prostudujte 
přivlastňovací 
zájmena a zvláště 
vysvětlení na str. 
76. 
 
5)str. 52, 53 
 
NAKONEC - Na 
Google Classroom 
bude test na 
zájmena a 
budoucí čas s 
WILL, který 
vyplníte do 
neděle. 

2) Zde si zopakujte 
zájmena, která 
znáte. Novinkou je 
poslední sloupek 
tabulky. 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
09030805-osobni-a-
privlastnovaci-
zajmena-tabulka 
3) Zájmena si 
procvičte v těchto 
testech: 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
06060901-osobni-a-
privlastnovaci-
zajmena 
 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
07010801-osobni-a-
privlastnovaci-
zajmena-2 

McG 

D 
(2h) 

Konec republiky 
str. 102-103 
 
 
 
Římské císařství 
str. 105-109 

- zápis pošlu 
- pročti si kapitolu, prohlédni obrázky 
- Gaius Julius Caesar -   Den, kdy Caesar překročil Rubikon (10. 
leden 
- projdi si otázky str. 104 
 
- zápis pošlu, vlep do sešitu 
- projdi si kapitolu, prohlédni si obrázky 
- podívej se na odkazy,  pochopíš souvislosti 
  2.  9.  31 př.n.l.207.     Den bitvy u Actia  
  9.  9.       9 302.   Den bitvy v Teutoburském lese (9. září 9 n. l.) 
19.  7.     64  201.  Den, kdy začal velký požár Říma 
24.  8.     79  300.   Den zkázy Pompejí (24. srpen 79 n. l.) 
dodělej a pošli chybějící úkoly…  

Se 

Př 
(2h) 

Řasy - stélkaté 
rostliny 

uč. str.78 - 80 1)Přečti si látku v učebnici 
2)Pošlu ti test, který se skládá z: 

●     procvičování s nápovědou 
●     test bez nápovědy 
●     řešení 

Udělej tyto 3 části postupně a nedívej se 
dopředu na výsledky 
 
Napiš mi jen, jak jsi dopadl/a, nic posílat 
nemusíš  

Voj 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009030805-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-tabulka
https://www.helpforenglish.cz/article/2009030805-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-tabulka
https://www.helpforenglish.cz/article/2009030805-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-tabulka
https://www.helpforenglish.cz/article/2009030805-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-tabulka
https://www.helpforenglish.cz/article/2009030805-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-tabulka
https://www.helpforenglish.cz/article/2006060901-osobni-a-privlastnovaci-zajmena
https://www.helpforenglish.cz/article/2006060901-osobni-a-privlastnovaci-zajmena
https://www.helpforenglish.cz/article/2006060901-osobni-a-privlastnovaci-zajmena
https://www.helpforenglish.cz/article/2006060901-osobni-a-privlastnovaci-zajmena
https://www.helpforenglish.cz/article/2006060901-osobni-a-privlastnovaci-zajmena
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010801-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010801-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010801-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010801-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010801-osobni-a-privlastnovaci-zajmena-2
https://www.stream.cz/slavnedny/10004658-den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden
https://www.stream.cz/slavnedny/10004658-den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden
http://www.slavne-dny.cz/episode/10007223/den-bitvy-u-actia-2-zari
http://www.slavne-dny.cz/episode/10007223/den-bitvy-u-actia-2-zari
https://www.stream.cz/slavnedny/10019117-den-bitvy-v-teutoburskem-lese-9-zari-roku-9-n-l
https://www.stream.cz/slavnedny/10019117-den-bitvy-v-teutoburskem-lese-9-zari-roku-9-n-l
https://www.stream.cz/slavnedny/10019117-den-bitvy-v-teutoburskem-lese-9-zari-roku-9-n-l
https://www.stream.cz/slavnedny/10018908-den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l
https://www.stream.cz/slavnedny/10018908-den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l
https://www.stream.cz/slavnedny/10018908-den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l


 
Výsledný test (řešení) si můžeš 
vytisknout a nalepit do sešitu místo 
zápisu. 

F  
(2h) 

Měření času Prostudujte si v učebnici 
článek na straně 97 - 99 a 
udělejte si stručné výpisky 
dopředu do sešitu. 

Opakujte si učivo o 
veličinách a 
jednotkách. Příště 
pošlu testík. 

 Šm 

Z 
(2h) 

Biosféra - typy 
krajin 
 
str. 67-68 

2) savany 
3) pouště a polopouště 
4) subtropické rostlinstvo 
- projdi si text v učebnici, prohlédni si obrázky 
- podle vzoru (1. sloupeček) doplň stručně, heslovitě zbytek 1. tabulky 
- podívej se do atlasu (Biosféra a přírodní krajiny - můžete mít podle 
jiných vydání atlasu jiné stránky, hledejte na str. 16-20) 
- souvislost s dějepisem - subtropy = Řecko, Řím, Kartágo…… :-)) 
-  vysvětli pojmy: LLANOS, OÁZA, TERMITI, PLANTÁŽE, GOLFSKÝ PROUD 

dodělej a pošli chybějící úkoly…  

 

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 

 

) 


