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23. 3. – 27. 3. 2020 

Č 

- Procvičování pravopisu – dle cvičného sešitu a dle 

https://www.onlinecviceni.cz/ - ČJ - od 3. třídy (vyjmenovaná 

slova), 4. třída (skloňování podstatných jmen), 5. třída (přídavná 

jména, podmět a přísudek), 6. třída – všechny odkazy, 7. třída – 

Tvarosloví a Skladba vět 

- strana 73 cvičení 3 - ústně 

- Do sešitu domácího, strana 74 cvičení 1 – opsat, přísudky 

podtrhnou vlnovkou a nadepsat, o jaký typ přísudku se jedná 

(slovesný, jmenný se sponou)  

- Zopakovat si větné členy (podmět, přísudek, předmět, přívlastek 

– shodný, neshodný, příslovečná určení – místa, času, způsobu a 

míry) 

- Do sešitu školního – proveďte grafický rozbor větných členů 

a očíslujte slovní druhy u následujících vět: 

a. Sousedovy děti si včera vyrobily zajímavou roušku 

z utěrky. 

b. Všichni sledujeme situaci v celé Evropě. 

c. Zítra budeme hrát s rodiči stolní hry. 

- Do sešitu sloh – vymyslet vlastní reklamu – nesmí existovat 

produkt stejného jména (název výrobku + slogan + obrázek – 

například žvýkačka Žvejkguma – bubliny, o kterých se vám ani 

nezdá….) 

- Začít číst knihu dle vlastního výběru (každý den několik stran) 

- Řešení vybraných úkolů naleznete v příloze – používejte pro 

vlastní kontrolu 

M 

- Čtyřúhelníky  - čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník  (již 
probrané, bude se pouze procvičovat a opakovat ) - teorie, obvody, 
obsahy 
- znovu si samostatně propočítat a zopakovat  vše ze školního sešitu 
ode dne 29.1.2020 
- projít si teorii i příklady z učebnice str. 36- 41 + str. 48 – 52 
-  na papír vypracovat cvičení z učebnice str. 54/ 1-8 zelené + 1-4 
oranžové    - nejen odpovědi, ale i  výpočty  a vysvětlení - odevzdá 
se po nástupu do  školy 
- po zahájení výuky bude na uvedenou a procvičenou látku písemná 
práce 

P 

Do sešitu vypište zástupce jehličnanů – učebnice strana 65 až 67 – 
šedá tabulka – vypište si jen určené zástupce s popisem listů (jehlic – 2. 
sloupec tabulky a přidejte využití  - jeli uvedeno) 
Určení  zástupci – Borovice lesní, Borovice černá, Smrk ztepilý, 
Jedle bělokorá, Modřín opadavý, Jalovec obecný, Tis červený. 

A 

 1. Zkontroluj si úkoly z minulého týdne v zaslané příloze. 
 2. Uč se slovní zásobu 5 (A,B,C,D). 
 3. Všimni si času používaného v článku v učebnici str.58. Pročti si. 

https://www.onlinecviceni.cz/


 4. Vypracuj z prac.sešitu str.44/4 a str.45/5. (W p.44/4, W p.45/5). 
Použij gramatiku have/has + 3. tvar slovesa (minulé příčestí), kterou 
máš   zapsanou v sešitě z minulého týdne. 

INF 

Pokračuj v práci z minulého týdne: 
Pracuj ve Wordu nebo PowerPointu, či jiném textovém editoru nebo 
pouze vyhledej informace a zapisuj na papír, který si vložíš do sešitu 
INF. Téma: Ubytování do 30 km. 
  

1   Představení ubytování - (Kde se nachází a o jaký typ ubytování se 
jedná) 

2. Co ubytování nabízí - (např. kulečník, wellness, …) 
3. Okolí ubytování – ( v klidné části, u dálnice,…) 
4. Tipy na výlet v okolí 
5. Stravování (plná penze/polopenze/…   i s reálnými cenami) 
6. Ceník ubytování (cena za různé možnosti, například jednolůžko, 

apartmán, chatka, atd. – pravdivé ceny) 
7. Informační zdroje – na závěr vypiš, odkud si čerpal/a 
  

Důležité je, aby práce obsahovala všechny body a aby informace byly 
skutečné – NIC VYMYŠLENÉHO! 

F 

Do sešitu si přepiš následující text: 
Krátkozrakost – vidíme dobře na blízko, špatně na dálku – pomoc brýle 
s rozptylkami 
Dalekozrakost – vidíme dobře na dálku, špatně na blízko – pomoc brýle 
se spojkami 
Přečti si v učebnici na straně 71 Něco navíc – 3. modrou hvězdičku a na 
netu zjisti, kdo kontaktní čočky objevil – jméno napiš do sešitu. 

D 

Pomocí učebnice (str. 66 a 67) vypracuj pracovní list 1. – D7. Vyplněný 
list si nalep do sešitu. Kdo nemá tiskárnu nebo chce, si text opíše. 
Na str. 68 je opakování již probraného učiva. Stránku si celou pročti, 
odpověz písemně do sešitu na otázky pod čarou. 

Z 

Učebnice str. 76 – 77 – Země Guinejského zálivu a povodí Konga – 
přečíst a doplnit do pracovního listu 31. (v příloze) 
Učebnice str. 78 – 79 – Východní Afrika – přečíst a doplnit do 
pracovního listu 31-32. (v příloze). 
Přehrát si Cestománii – Senegal a o jednom ze států východní Afriky 
(např. Zimbabwe, Madagaskar, Uganda, Mosmabik, Etiopie – dle 
vašeho výběru) – dostupné v archivu České televize. 
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy 
Pro procvičování a opakování látky můžete 
využít www.skolasnadhledem.cz  do téma zadejte Afrika a dle libosti 
procvičovat nebo www.umimefakta.cz 

VKO Pokyny v příloze: Pracovní list 1. – VKO7 

ČASP + 

VKZ 

- zhlédnout na internetu výrobu roušky -  například 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ9KXGUDzro (nebo jakýkoliv 

jiný odkaz), dobrovolný úkol – vyrobit si vlastní roušku 

- vypracovat si režim všedního dne, který si umístíte na viditelném 

místě (vstávání, ranní a večerní hygiena, 4 – 5 denně – zdravé 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.umimefakta.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=jJ9KXGUDzro


stravování, plnění školních povinností, odpočinek, pobyt na 

čerstvém vzduchu, sportování, pomoc v domácnosti – drobné 

domácí práce, volání babičce, dědečkovi, popřípadě jiným 

rodinným příslušníkům nebo kamarádům) – nezapomínejte, že i 

v době, kdy nechodíte do školy, je nutné dodržovat pravidelný 

režim, dostatečně spát, pobývat na zdravém vzduchu, zdravě jíst, 

cvičit a dělat radost svým blízkým 

VV 

- někteří z vás mají doma nedodělanou Paletu lesa – nevím - zda, 
kdy a jak se soutěž uskuteční…dodělání nechám na vás… 

- udělejte někomu z rodiny radost a darujte mu vlastní obrázek 

TV 

- sestavte si krátkou rozcvičku na protažení celého těla a alespoň 2 
– 3x týdně si zacvičte 

- využijte pobytu na čerstvém vzduchu, choďte na procházky, 
běhejte, skákejte přes švihadlo – vše s ohledem na vaše zdraví a 
bezpečnost 

  


