
                            6._náplň učiva_15.6.-19.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
ZÁJMENA 
- opakování  
 
ČÍSLOVKY 
- obecné info 
- druhy 
- skloňování  
- pravopis 
 
SLOVESA 
- obecné info 

1) Zopakuj si látku o zájmenech: učeb. str. 79/TEST č. 8  
2) Připomeň si základní info o číslovkách: 
https://www.youtube.com/watch?v=dei9pUvFH_w 
 
3) Zhlédni video o skloňování číslovek 2, 3,4: 
https://edu.ceskatelevize.cz/cislovky-2-3-a-4-
5e4422a6e173fa6cb524ad0b 
4) Výpisky z učebnice: . str. 84/oranžový rámeček + str. 80/POZOR! + str. 
83/tabulky s modrými rámečky (skloňování dva/oba, tři, čtyři apod.) 
 
5) Urči správné druhy číslovek: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/642 
6) Procvič si skloňování číslovek:  
https://www.skolasnadhledem.cz/game/643 
 
7) Vypracuj cv. z prac. sešitu: str. 24/cv. 1 a 3 + str. 25/cv. 4 a 5 
 
8) Připomeň si základní informace o slovesech: 
https://www.youtube.com/watch?v=hFIjx-OY3pQ 

 Zá 

literatura: 
POHÁDKA 
- legendární 
- jiných národů 

1) Pročti si a nalep si do sešitu lit. zápis o p. zvířecí a legendární (pošlu 
mailem). 
2) ZDE si poslechni pohádku jiných národů a zamysli se nad otázkami: 
V jaké knížce najdeš tuto pohádku? Pohádka poukazuje na život v 
určitých zemích, věděl bys v jakých? Charakterizuj hlavní postavy. Podle 
čeho se jmenovala skála, která se díky určitému zvolání otevřela? 
Vysvětli význam slov lapkové a torna. Plyne z této pohádky nějaké 
ponaučení? Pokud ano, jaké? Líbila se ti tato pohádka?  

M  
(5h) Opakování - 

desetinná čísla, 
dělitelnost 

Do pracovního sešitu počítej úlohy z pracovních listů přiložených pod 
náplní učiva. Pokud nevíš jak, použij učebnici, případně podobné řešené 
příklady v sešitu či na internetu. Soubory s výsledky použij až po 
samostatném vyřešení. 

Přeji ti hodně dobrých výsledků. 

 

Mi 

INF 
(1h) 

Ochrana práv k 

duševnímu 

vlastnictví 

 

Duševní vlastnictví je právo k nakládání s díly a vynálezy. Chrání ho 
autorské právo (copyright) a právo průmyslového vlastnictví (ochranné 
známky, patenty). Porušením autorského práva je např. pořizování kopií 
knih, CD, DVD nebo filmů bez souhlasu autora. Přečti si následující odkazy 
a zjisti další informace: 
https://wikisofia.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD:_au
torsk%C3%A1_pr%C3%A1va,_vlastnictv%C3%AD,_copyright,_copyleft 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD 
Pokud chceš napsat např. referát, ročníkovou práci, nebo vytvořit 

Kašp 
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prezentaci, je třeba uvést zdroje informací: Citace uvedených pasáží 
textu, vložení hypertextového odkazu, uvedení jmen autorů a jejich děl. 
Pokud cizí dílo vydáváš neprávem za své, dopouštíš se plagiátorství. 
Pozor, za porušení práv k duševnímu vlastnictví hrozí sankce! 

Pokud ještě nemáš hotové všechny úkoly, dodělej je a odešli na e-mail 
nejpozději do 17. 6.  
 

AJ 
(3h) 

Opakování 
lekce 6 
 
Doplnění úkolů  

str. 60 - Zopakujte si celou 
lekci. (Výsledky pošlu nebo 
zkontrolujeme ve škole.) 
cv.1,2 - Ústně,doplňte slova, 
která najdete v hadovi do cv. 
2. 
cv.- 3 - Spoj - písemně do 
sešitu. 
cv. 4 - Napište do sešitu, co 
Monica musí a nemusí dělat 
cv. 5 - ústně - Předvídejte 
budoucnost podle vzoru, 
použij minci a ve větě WILL.  
cv. 6 - doplňte 1 slovo. 
 
str. 62 - Přečtěte si o prvním 
muži na měsíci a ústně 
zodpovězte na otázky ve cv. 1 
a2 

1) zopakujte si 
všechna slovíčka 
lekce 6. + 
vyzkoušejte tyto 
stránky: 
https://www.lear
ningchocolate.co
m/en-
gb/content/outer-
space?st_lang=en 
 
str.54 -  Let´s 
Revise- vše 
(zkontrolujeme ve 
škole, nebo pošlu 
výsledky.) 

Pokud nemáte 
splněné některé 
úkoly, - máte 
poslední možnost 
vše napravit. 
Na škole online si 
prohlédněte 
hodnocení z AJ. 
Pokud uvidíte “S - 
slovní hodnocení”, 
znamená to, že jste 
úkol nesplnili. Vaše 
konečná známka 
závisí i na tom, jak 
jste plnili úkoly.  
POŠLETE DO ÚTERÝ 
16. 6.  

McG 

D 
(2h) 

Starověký Řím Rozdělení a zánik Římské říše - str. 110-112 
Kultura Římské říše  
- pročti si zbytek učebnice, prohlédni si obrázky 
- zápis pošlu, nalep nebo opiš do sešitu, sešit si schovej, v září se opakuje 
- projdi si opakování str. 124-125 
- do e-mailu cv. 4/125 (pojmy se pokus vysvětlit) a “globus 8” str. 125 
- projdi si závěrečné opakování str. 129/ otázky 15-25 
- kdo chodí do školy, vezme si v úterý s sebou sešit... (hodnocení samostudia) 

Se 

Př 
(2h) 

Mechorosty uč. str. 81 - 84 1)Přečti si v učebnici danou látku 
2)Udělej si výpisky buď z prezentace, 
kterou ti pošlu nebo z učebnice 
3) na str. 84 je ÚKOL: udělej výstavku 
mechů (nejméně ze 3 druhů), pojmenuj 
je (dej k nim cedulky), vyfoť a pošli na 
mail - tento úkol je dobrovolný a bude za 
známku - do 18.6. 
4)Do pondělí máte možnost poslat ještě 
zpětnou vazbu za květen!!! 

Voj 

F  
(2h) 

Teplota Prostudujte si učebnici na straně  
100 - 110 a udělejte si stručně 
výpisky dopředu do sešitů. 

Místo slíbeného 
testíku mi pošlete 
jednoduchý úkol - 
zaznamenávejte 
teplotu v průběhu 
dne. Vyberte si 
jeden den Po - Čt a 

 Šm 
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měřte teplotu 
vzduchu vždy po 
dvou hodinách, 
takže např. 8:00, 
10:00 …. - 22:00. K 
času napište údaj ve 
stupních Celsia.Úkol 
mi pošlete 
nejpozději ve 
čtvrtek 18.6. V 
pátek uzavřu 
známky. 

Z 
(2h) 

Biosféra - typy 
krajin 

5) stepi a lesostepi                     6) lesy mírného pásu 
7) tundra a lesotundra              8) polární pustiny 
- část doplněné druhé tabulky pošlu, doplň rostliny a živočichy 

● - čím se liší Antarktida od ostatních světadlů? 
● - opakování str. 73/ cv. 2 (očísluj a doplň chybějící pojmy) 
● - závěrečné opakování: str. 76/ otázky 18-30  (př. 18x, 19y…) 

- kdo chodí do školy, vezme si v úterý s sebou sešit... (hodnocení samostudia) 

 

TV 
(2h) 

Outdoor aktivity 
 
 
Svaly zad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Např. plavání, 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 

 

 


