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 Domácí výuka 4. - 5. týden 30. 3. - 10. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

   

1. B tř. uč. Pejšová Gabriela  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ Opakování probraného učiva:   

  https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs    

  Lekce 6: Bathtime - slovíčka   

ČEJ SLA str.66 - 70 www.skolakov.eu 

  PÍS str. 31 - 35   

HUV Žežuličko, kde jsi byla… - poslech písničky, zpěv  www.youtube.com 

  Kluci potrénují velikonoční koledy (Hody, hody…)   

MAT str. 32 - 37 www.skolakov.eu 

PCV Vyrob velikonoční kraslici, ozdob ji libovolně.   

  Použij fixy, barvy, barevný papír, přírodní barviva, nálepky,   

  vosk, fantazii se meze nekladou:-)   

PRV Zopakuj si zvířata a jejich mláďata.    

TĚV Protáhni si nohy v sedě, udělej si pár dřepů.    

  Venku na procházce si můžeš vyzkoušet různé druhy chůze .   

VÝV Namaluj velikonoční vajíčko a co nejzajímavěji ho vyzdob.   

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
http://www.skolakov.eu/
http://www.youtube.com/
http://www.skolakov.eu/
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2. A tř. uč. Tabášková Michaela  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ Procvičuj slovní  zásobu.   

ČEJ Psaní dě, tě, ně - UČ s. 83/7, di, ti, ni - UČ s. 65/4b), i, y, ů, ú - UČ s. 67/3   

  Podstatná jména - UČ s. 91/4, slovesa - UČ s. 93/4   

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e   

HUV Douč se další sloky písně Kotě a sluníčko. 
HUV 2.A - 4.+5. 
týden 

  https://www.youtube.com/watch?v=OG55g_yvbAQ   

MAT Pracovní sešit 20, 21.   

  Procvičování násobení a dělení  5, 10.   

  Násobení a dělení 2. 
MAT 2.A - 4.+5. 
týden 

  Stavby z krychlí. 
MAT 2.A - 4.+5. 
týden 

  https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2   

PCV Papírový výrobek k Velikonocům - zajíček, vajíčko, přání…   

  https://www.pinterest.ca/   

PRV Procvičuj orientaci v čase.   

  Procvičuj určování hodin - příloha. 
PRV 2. A - 4.+5. 
týden 

TĚV Dle možností vycházky v přírodě.   

VÝV Hudební sešit - nakresli obrázek k písni Kotě a sluníčko.   

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e
https://www.youtube.com/watch?v=OG55g_yvbAQ
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2
https://www.pinterest.ca/
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2. B tř. uč. Korejzová Zuzana  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ Učebnice str. 26 opakování frází https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs  

  opakovat barvy, čísla do 20   

  využívat internetových stránek   

ČEJ Psaní vlastních jmen Viz pracovní listy - odeslány e-mailem zákonným zástupcům 

  Učebnice 72-78 Čtenářskou kartu donesou žáci vyplněnou do školy 

  Čtení libovolné knihy - zápis do č.karty https://skolakov.eu/ 

HUV Ukolébavka   

MAT Prac.sešit po str.20, násobky č. 2, 3,  5 a 10 Viz pracovní listy - odeslány e-mailem zákonným zástupcům 

  Opakovat sčítání a odčítání do 100  https://skolakov.eu/ 

  Učebnice str. 64 https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/ 

PCV Origami - libovolný výrobek Žáci donesou výrobek do školy 

PRV Jaro - květiny a stromy na jaře Viz pracovní listy - odeslány e-mailem zákonným zástupcům 

  Učebnice str. 46-47   

TĚV Plavání - opakovat bublání do vody   

  Zkoušet ve vaně ponořit hlavu pod vodu    

VÝV Výtvarné hry s písmeny - vl.jméno Žáci donesou výrobek do školy 

      

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://skolakov.eu/
https://skolakov.eu/
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3. A tř. uč. Giecková Dagmar  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ doplňuj PS v lekci 8 až do strany 41    

  procvičit WHOSE – čí? uč. Str. 40    

ČEJ Opakuj vyj. Slova.Učebnice s.97-100 čti. Číst dále v čítance , svou knihu, 

  Písemně- s.97/2,5-4 řádky,s.99/4-4řádky, sloh- s.98 číst,c.5a písemně do 

  s.100/1. sešitu sloh, čtení. 

HUV Zpívat si písničy pro radost, nebo z Yotube.   

MAT Začít písemné sčítání s.91.,přečíst vysvět- Procvičuj násobilku na počítači. 

  lení.Písemně s.91/2,3,4,5,s.92/7,8,9,10. www.skolakov.eu 

PCV Konstrukční činnosti- stavebnice Lego,    

  Merkur apod.   

PRV Učebnice s.44-4   

  mu druhu 3př.Dole 6.a7. opiš.Můžeš si    

  nakreslit obrázek.   

TĚV Vycházka do přírody, zatanči si s písničkou.   

VÝV Velikonoční kraslice   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolakov.eu/
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3. B tř. uč. Dušková Veronika  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ 

Vyfoť/naskenuj vypracované úkoly v PS str. 34 - 37 a pošli ke kontrole. Nauč se číst v rolích 
další díl komiksu My friend is a monster, díl 7. Nakresli obrázek svého oblíbeného hrdiny z 
tohoto komiksu, přidej mu bublinu a do ní anglický text, co říká. Opět pošli ke kontrole.   

ČEJ Čti ve své oblíbené knize -  pohádka, báseň – trénuj čtení se správnou intonací.   

  Nezapomeň opakovat všechna naučená vyjmenovaná slova.    

  Napiš: Jak doma stolujeme  – vyprávění. Vymysli a napiš pohádku.   

HUV Pokus se vymyslet vlastní slova na jednu sloku Tvé oblíbené písničky.   

MAT Opakuj násobilku. Souměrnost str. 158, 159 –    

   vypracuj do čtverečkovaného sešitu. Cestujeme po ČR str. 157   

PCV Vytvoř koláž s květin, použij více materiálu.    

  Jsem moc zvědavá a těším se na Tvůj výsledek.    

PRV Kvetoucí a nekvetoucí rostliny – str. 40 vytvoř zápis a pokus se zapamatovat.    

  Léčivé, jedovaté a zákonem chráněné léčivé – str. 41 vytvoř zápis a pokus se zapamatovat.   

VÝV Nakresli souměrný obrázek, který denně vídáš.    

   Nakresli obrázek ke Tvé vymyšlené pohádce - ilustrace k textu.   
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4. A  
tř. uč. Klempová Lenka  

 
 

  

Předmět  Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ  Zopakuj si dny v týdnu.   

   Uč.str. 42 vše si pročti.   

   Pracovní sešit str. 42/1,2   

ČEJ  Uč. str. 93/2a,b a 94/4a,b si doplň na fólii.   

   Do Čej 1 napiš -  str. 93/2c,d a 94/6b.   

   Na stránkách ŠKOLÁKOV si procvičuj podst. jm. rodu středního a ženského.   

HUV  Podle youtube se nauč zpaměti písničku Voděnka studená, zapiš text do zpěvníčku.   

   https://www.youtube.com/watch?v=Iu1EFCFIzv4   

MAT  Procvičuj: ŠKOLÁKOV - písemné násobení dvojciferným činitelem.   

   Uč. str. 86/10 na fólii.   

   Do čtverečkovaného sešitu 86/11, 13.   

   Uč. 96/1,2 pročíst, do sešitu G2 narýsovat 96/4a, vypočíst obvod v milimetrech. Vysvětlení na videu:   

   https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA   

PCV  Práce se stavebnicemi   

   Práce s modelovací hmotou   

   Velikonoční výrobky   

SKN  ŠKOLÁKOV - Prvouka pro 3. třídu - Neživá příroda   

   Učebnice str. 5, 6 - Živá a neživá příroda, Vzduch   

   Do sešitu si udělej zápisy, odpověz podle přiloženého listu (posílám i rodičům na e-mail).   

TĚV  Běž na vycházku do přírody.   

VÝV  Zvířata a jejich mláďata   

   Velikonoční pohlednice   

   Velikonoční přání   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu1EFCFIzv4
https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA


 
7 

   

   

4. B tř. uč. Šedlbauerová Dagmar  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy 

ANJ Zopakuj si čtení a psaní hudebních nástrojů a názvů sportování    

  v "Class book" str. 4 a 6. Do malého sešitu AJ přepiš z Pracovního sešitu    

  str. 9/4 čtyři věty, které jsou nalevo od tabulky ("Ann, Sue andKate…….")   

ČT Přečti si ( hezky zřetelně a artikuluj ) v čítance básničku na str. 94    

  "Zlý pes potkal zlého psa". Pak nakresli obrázek a na druhou stranu obrázku    

  doplň slova z básničky, která se rýmují (příklad : zlého psa - přehopsá).   

  spolu - …….., při šňupáčku - …………, žádný hůře -…….., ztratí dech -……..,    

  v trávě spali - ………., skok a skok - ……… na chloupek - ………, s nohou - ………..,    

  do té trávy - ……….děti - ………… ( toto opiš a doplň)    

  Rozhodni a napiš : K básni se hodí přísloví a) Když se dva perou, třetí se směje.   
                                                                                       b) Komu se nelení, tomu se zelení.   

HUV Zpívejte si, když máte dobrou náladu.   

MAT 102 /12 , 14  celé do sešitu M1 ( Karin, Sam, Lukáš K. a Michal půlku) Pokud 

  102 / 15  všichni celé do M1 dopíšeš 

  U slovní úlohy bude zápis (tedy NE opsané zadání!), podtrhnuto pravítkem,  sešit M1,  

  výpočet, odpověď. jdi M2. 

SKN Přečti si kapitolu 26 na straně 95-97. Ústně si odpověz na otázky a úkoly   

   za kapitolou. Do sešitu pak napiš datum, nadpis a opiš text " A co je důležité"   

   za kapitolou na str. 97. Je důležité, aby jste si přečetli i odstavec na str. 95   

   na kraji na béžovém proužku dole  vpravo "V 18. století…."    

   Dle možností si můžete na webu  rysava.websnadno.cz  na VL - DĚJEPIS    

  zopakovat "1-7 opakování učiva"   

Čej 75/5 písemně do ČJ 1 Pokud 

  76/1 ústně (a, b, c, d, e) dopíšeš  

  76/2 písemně do ČJ 1 sešit ČJ1, 

    jdi ČJ2 

PCV Domácí práce   

  

Rodič vybere libovolnou domácí práci pro dítě/žáka (např. umyje nádobí, utře prach, vyluxuje, …). 
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Rodič sám ohodnotí žáka a oznámkuje, známku pošle na ivo.skuta@zskosmonautu13.cz do 5. 4. 
2020.    

VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivo.skuta@zskosmonautu13.cz
mailto:ivo.skuta@zskosmonautu13.cz
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5. A tř. uč. Pavlisková Dagmar  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ PS str. 25, uč. Str. 29 www.jazyky-online.info 

  a naučit se, 29 / 3b písemně do sešitu   

  zbytek ústně   

ČEJ Zápisy do čej 1 str. 101 nadpis Zájmena www.rysava.websnadno.cz 

  a opsat:žlutý rámeček, str. 102 a 103 Druhy    

  a skloňování a opsat oranžové tabulky   

HUV Zpěv probraných písniček   

  Hymna, opakování not   

      

MAT do mat 1 str. 61 / 7, 10 i se zkouškami,  www.rysava.websnadno.cz 

  str. 63 / 17, 19 i zkoušky   

  do geo sešitu str. 154 / 8, str. 155 / 10, 15   

PCV Velikonoční výrobky   

  Stavebnice   

      

SKN Subtropy - Uč. str. 47, 48 - přečíst 5. A - Skn -4 

  napsat zápis - příloha   

TĚV Kondiční cvičení   

   - Protáhnutí-od hlavy až k nohám   

  10 dřepů, 10 dřepů s výskokem, 10 angličáků    

VÝV Velikonoční pohlednice   

  Velikonoční přání   

      

ZPP Malování - tvary   

  namaluj si pro radost libovolný jarní obrázek   

      

   
 

 

http://www.jazyky-online.info/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
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5. B tř. uč. Škuta Ivo  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ Učebnice: z oddílu 4C (Free time, cv. 1) si do slovníčku vypsat neznámá slovíčka (nebude jich moc). Zkusit si   

  je zapamatovat. Přečíst a přeložit si krátké články o Molly, Kirkovi a Eddie. Dva z nich si vybrat a na telefonu nebo    

  počítači nahrát zvukovou stopu, jak je anglicky čtete. Poslat na tomas.petr@zskosmonautu13.cz do 18:00 8.4.2020.   

ČEJ 

Mluvnice: Nauč se zpaměti zájmena ukazovací. Vypracuj do sešitu 103/2,3; 104/4,6; 105/7,8, nápovědu nalezneš v 
PL čej5_30.3.2020. Pošli ke kontrole. 

čej5_30.3.2020 

  
Sloh: Vymysli reklamu na jakýkoli produkt. Zpracuj výtvarně i se sloganem tak, aby se dala použít v tisku nebo na 
internetu. Pošli ke kontrole.   

  
Literatura: Přečti si v čítance str.95 - 97 text "Kapitán Necita" a do sešitu čtení vypracuj odpovědi na otázky z PL 
čej5_30.3.2020. Pošli ke kontrole.   

HUV Filmový muzikál   

  

Žák se podívá na jakýkoliv filmový muzikál. Do svého deníku pak ve 3 větách shrne, jak se mu muzikál líbil, či nelíbil. 
Může doplnit kresbou na daný den. Doporučuji: Marry Poppins, Čaroděj ze země OZ, Lví král, Karlík a továrna na 
čokoládu, …   

MAT Zlomky matematika 5.r_PL 

PCV Domácí práce   

  Rodič vybere libovolnou domácí práci pro dítě/žáka (např. umyje nádobí, utře prach, vyluxuje, …).   

  Rodič sám ohodnotí žáka a oznámkuje, známku pošle na ivo.skuta@zskosmonautu13.cz do 5. 4. 2020.   

SKN Zápis do sešitu přírodovědy   

  Učitel zašle na e-maily rodičů zápis do sešitu přírodovědy. Kapitoly 27-29.   

TĚV Zůstává úkol z 3. týdne.   

  Domácí posilovna   

VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   

ZPP Malování - tvary   

  namaluj si pro radost libovolný jarní obrázek   

 

mailto:ivo.skuta@zskosmonautu13.cz
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6. A tř. uč. Hankeová Blanka  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ Postupně dovyplňovat chybějící cvičení v pracovním sešitě z prvního dílu (unit 0, 1, 2) tak, aby byl po   

  příchodu do školy celý vyplněný.   

  Vyplněná cvičení nezasílat na email!   

ČEJ Číslovky – procvičení a dokončení   

  Z učebnice Český jazyk 6 str. 102 cv. 5, str. 103 cv. 7a, písemně do sešitu mluvnice   

  str. 105 cv. 9 a, b, c, d ústně.   

  str. 106 cv. 10 a, cv. 11 přečíst nahlas text, dle zadání vyhledat číslovky. Práce s informacemi, výtah, výpisky   

  Z učebnice Český jazyk str. 161- 162 přečíst nahlas žlutou tabulku,    

  cv. 1 práce s texem Planeta Mars:   

  a) napiš do sešitu slohu výpisky v celých větách,   

  b) napiš k textu osnovu.   

  Písemné úkoly poslat na e-mail p. uč. Žolnerčíkové.   

HUV 

Pokud jsi ještě neudělal/a, pošli zápis z minulého týdne. Vyber si jedno konkrétní dílo kteréhokoli hudebně 
dramatického žánru a zpracuj o něm krátký referát (autor, název, stručný obsah, zajímavosti). Pošli ke 
kontrole.   

MAT Matematika 3 - str. 66 - objem kvádru a krychle   

  Nákres, vzorec, jednotky   

  str.67/ cv.3,4   

ZPP Pokračovat v psaní 10 prsty na nedatluj.cz. Po příchodu do školy test na střední a horní řadu (dvě známky)!   

DĚJ do  5. 4. Kréta 

            - Podívejte se na prezentaci a porovnejte se svým zápisem   

             - Mykény bohaté zlatem  – přečíst v učebnici 2x    

                         (učebnice – Dějiny starověkého Říma a Řecka)   

                                                         - udělat zápis do sešitu   

          - do 12.4. Opak. Kréta, Mykény, Dórové 

  -  Vypracovat     

  - Opakování Kréta, Mykény a Dórové- zaslat petr.horehled@zskosmonautu13.cz    

   - Olymp – přečíst v učebnici 2x (učebnice – Dějiny starověkého Říma a Řecka)   

                 - udělat zápis do sešitu   
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TĚV Kondiční cvičení viz. 1. týden   

VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   

ČPS Jak správně prostřít stůl?Nakresli a popiš do sešitu rozmístění jednotlivých ,talířů, příborů…. při stolování   

VOB Vyhledej na internetu články o historii města Ostravy, např.   

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava   

  https://www.ostrava.cz/cs   

  a zapiš historii Ostravy stručně na jednu stránku do sešitu.   

FYZ Objem   

  přečíst text v uč. Na str. 74 - 77    

  přepsat do sešitu text ve žlutých rámečcích   

  překreslit  do sešitu obr. 2.11 a 2.14   

  přepsat do sešitu věty z textu zvýrazněné tučným písmem   

  napsat do sešitu odpovědi na otázky 1. - 6. ze str. 77   

  vypracovat do sešitu úkoly 1. - 4. ze str. 77   

  Měření objemu   

  přečíst postup měření v uč. na str. 78 - 79   

  přepsat do sešitu postup měření objemu pev. tělesa na str. 78    

  napsat do sešitu odpovědi na otázky 1. a 2. ze str. 79   

PŘÍ Plži, Mlži, Hlavonožci - opakování 6. A - Pří - 4 

  Využij zápisy v sešitu. Příloha.   

ZEM Opakování hydrosféry na písemku (viz minulý úkol), přečíst si všechny články o hydrosféře v učebnici   

  a ústně zodpovědět otázky na konci článků (kromě oceánů a moře a pohybů mořské vody, ty už máte).   

VZD Osobnost člověka, lidský charakter VZD_6AB_Osobnost  

  Splnit 4 úkoly z PL člověka, lidský charakter 
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6. B tř. uč. Trojková Radmila  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ Postupně dovyplňovat chybějící cvičení v pracovním sešitě z prvního dílu (unit 0, 1, 2) tak,    

  aby byl po příchodu do školy celý vyplněný.   

  Vyplněná cvičení nezasílat na email!   

ČEJ 

Mluvnice: Nauč se zpaměti zájmena tázací, vztažná, neurčitá, záporná. Vypracuj písemně do 
sešitu 87/2, 88/6, 89/9, 93/4a, nápovědu nalezneš v PL čej6_30.3.2020. Vypracované pošli 
ke kontrole. 

čej6_30.3.2020 

  
Sloh: Napiš zprávu o domácí přípravě žáků, která by mohla posloužit jako článek ve školním 
časopise. Bližší pokyny najdeš v PL čej6_30.3.2020. Pošli ke kontrole.   

  

Literatura: Stále platí četba do Souboje čtenářů. K tomu přečti text "Bylo nás pět" v čítance 
str. 165 - 169 a písemně do sešitu zpracuj odpovědi na otázky z PL čej6_30.3.2020. Pošli ke 
kontrole.   

HUV 

Pokud jsi ještě neudělal/a, pošli zápis z minulého týdne. Vyber si jedno konkrétní dílo 
kteréhokoli hudebně dramatického žánru a zpracuj o něm krátký referát (autor, název, 
stručný obsah, zajímavosti). Pošli ke kontrole.   

MAT Shodné útvary - uč.23 - 25 - přečíst, opsat rámečky, cv.1,2,3, PL Osová souměrnost 

  Sestroj do sešitu dva shodné, trojúhelníky, čtverce a obdélníky   

  Osová suměrnost - uč.26-27 přečíst, uč. 28/cv.1,2,3, 29/4,5   

  
 
https://dum.rvp.cz/materialy/osova-soumernost-uvod.html PL Královské souměrnosti 

  Osově souměrné útvary - uč.29-30- přečti, snaž se pochopit,   

  uč.31/cvičení 1-5 do sešitu   

ZPP MicrosoftWord Kolo2 

  Přepisování textu   

DĚJ do  5. 4. Kréta 

            - Podívejte se na prezentaci a porovnejte se svým zápisem   

             - Mykény bohaté zlatem  – přečíst v učebnici 2x    

                         (učebnice – Dějiny starověkého Říma a Řecka)   

                                                         - udělat zápis do sešitu   

TĚV Kondiční cvičení viz. 1. týden   
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VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   

ČSP Jak správně prostřít stůl?Nakresli a popiš do sešitu rozmístění jednotlivých ,talířů,    

  příborů…. při stolování   

      

VOB Vyhledej na internetu články o historii města Ostravy, např.   

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava   

  https://www.ostrava.cz/cs   

  a zapiš historii Ostravy stručně na jednu stránku do sešitu.   

FYZ Objem   

  přečíst text v uč. Na str. 74 - 77    

  přepsat do sešitu text ve žlutých rámečcích   

  překreslit  do sešitu obr. 2.11 a 2.14   

  přepsat do sešitu věty z textu zvýrazněné tučným písmem   

  napsat do sešitu odpovědi na otázky 1. - 6. ze str. 77   

  vypracovat do sešitu úkoly 1. - 4. ze str. 77   

  Měření objemu   

  přečíst postup měření v uč. na str. 78 - 79   

  přepsat do sešitu postup měření objemu pev. tělesa na str. 78    

  napsat do sešitu odpovědi na otázky 1. a 2. ze str. 79   

PŘÍ Plži, Mlži, Hlavonožci - opakování 6. B - Pří - 4 

  Využij zápisy v sešitu. Příloha.   

ZEM Opakování hydrosféry na písemku (viz minulý úkol), přečíst si všechny články   

   o hydrosféře v učebnici a ústně zodpovědět otázky na konci článků (kromě oceánů a moře    

  a pohybů mořské vody, ty už máte).   

VZD Osobnost člověka, lidský charakter VZD_6AB_Osobnost člověka,  

  Splnit 4 úkoly z PL lidský charakter 
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7. A tř. uč. Ryzáková Jana  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ doplň cvičení 1 – 3 v PS str. 46 a 47   

  str. 48 celá – superlativ – 3. stupeň   

  pošli mi z každého cvičení 3. věty   

ČEJ Romantismus - Mácha (zápis, recitace) odkazy a podrobnosti ve word příloze čeština 7.A 

  Opakování skladby - čtvrtletní souhrn pdf prezentace Mácha 

  Přísudky, vedlejší věty, graf VJ   

  Shoda podmětu s přísudkem   

HUV 

Pokud jsi ještě neudělal/a, pošli zápis z minulého týdne. Do sešitu si 
přepiš, nebo vytiskni a nalep zápis o Duchovní a světské hudbě, jako 
hru můžeš řešit, co patří k duchovnímu a co ne, viz PL huv7_30.3.2020. 

huv7_30.3.2020 

MAT Změna v daném poměru 7. A - Mat - 4 

  Viz příloha.   

ZPP Psaní do sloupců Zpp 7. A - Psaní do sloupců 

  pracuj podle pracovního listu   

      

DĚJ - do  5. 4. otázky k husitskému ležení 

          - vypracovat otázky k husitskému ležení   

           – zaslat petr.horehled@zskosmonautu13.cz   

       - Přeposlat všechny doposud vypracované otázky za zpracovaným učivem    

        (Mistr Jan Hus, Počátek Husitské revoluce, Husitská vítězství)   

       – zaslat petr.horehled@zskosmonautu13.cz   

TĚV, SPO Rozcvičení celého těla při oblíbené písničce, 3 x 10 kliků   

  Vezmi si švihadlo a skákej tak, aby si nic neshodil(a),   

  vyskákej 2 x celou školku tak, jako v tělocviku, 1 x 100 přeskoků   

VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   
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VZD Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých 
7.A-VZD-30.3.-8.4.2020-pohlavní identita-video-
youtubeXcom 

  přečíst text v příloze, napsat výpisky do sešitu     
7.A-VZD-30.3-8.4.2020-těhotenství mladistvých-text-
tehotenstvi.cz 

  Poruchy pohlavní identity   

  Zhlédnout video s Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou CSc   

  na téma: Pohlavní a genderové identity   

VOB Úvaha, rozsah stránka A4, na téma: Jak vnímám současný  

  

  nouzový stav v ČR? 

  termín: 30. 4. 2020 

FYZ Rovnováha na páce Fyzika 7.  A - Rovnováha na páce 

  pracuj podle prac. Listu   

      

PŘÍ Hrabaví, Dravci, Sovy - naučit 7. A - Pří - 4 

  Viz příloha   

ZEM Přírodní podmínky Asie 7.A-ZEMĚPIS-30.3-8.4 2020-Přír. Pod. Asie-zápis-dumy.cz 

  přečíst text v uč., Zeměpis 2. díl, str. 5 - 11 7.A-ZEMĚPIS-30.3-8.4 2020-Obyvatelstvo Asie-zápis-dumy.cz 

  přepsat do sešitu zápis z prezentace v příloze 7.A-ZEMĚPIS-30.3-8.4 2020-Hospodářství Asie-zápis-dumy.cz 

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  Obyvatelstvo Asie   

  přečíst text v uč.,  Zeměpis 2. díl, str. 12 - 13    

  přepsat do sešitu zápis z prezentace v příloze   

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  Hospodářství Asie   

  přečíst text v uč., Zeměpis 2. díl, str. 14- 16   

  přepsat do sešitu zápis z prezentace v příloze   

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  Opakování, přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství   

  doplnit údaje o přírodních podmínkách a hospodářství   

  do textu na str. 17 a text přepsat do sešitu   
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  zopakovat body a) – g) na str. 17   

ČSP Těžiště 
7.A,7.B-ČSP F-30.3.-8.4.2020-těžiště-laboratorní p.-
www.dumy.cz 

  praktická cvičení, podle postupu v příloze, dle možností doma 7.A,7.B-ČSP F-30.3.-8.4.2020-těžiště-PL-www.dum.rvp.cz 

  napsat zápis a úkoly do sešitu z prezentace  
7.A,7.B-ČSP F-30.3.-8.4.2020-těžiště-prezentace-
www.dumy.cz 

  vyplnit pracovní list: Těžiště tělesa z přílohy   

  Rovnováha sil 
7.A,7.B-ČSP F-30.3.-8.4.2020-rovnováha sil-prezentace-
www.dumy.cz 

  zhlédnout video pro vysvětlení rovnovážných poloh 
7.A,7.B-ČSP F-30.3.-8.4.2020-rovnováha sil-video-
www.dumy.cz 

  napsat zápis do sešitu z prezentace   

  vyzkoušet pokusy popsané v prezentaci a u videa   
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7. B tř. uč. Koutná Lenka  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ doplň cvičení 1 – 3 v PS str. 46 a 47   

  str. 48 celá – superlativ – 3. stupeň   

  pošli mi z každého cvičení 3. věty   

ČEJ Větné rozbory   

  Z učebnice Český jazyk 7 str. 115 cv. 3 a str. 117 cv. 6a) písemně do sešitu mluvnice   

  Testové úkoly větná stavba, poslat vypracovaný test    

  Národní obrození   

  Osobnosti národního obrození, doplnit PL a poslat na e-mail p. uč. Žolnerčíkové   

  Životopis   

  Z učebnice Český jazyk 7 str. 168 - 169 přečíst str. 169 cv. 1 napsat vlastní životopisy    

  a poslat na e-mailovou adresu p. uč. Žolnerčíkové   

HUV 

Pokud jsi ještě neudělal/a, pošli zápis z minulého týdne. Do sešitu si přepiš, nebo 
vytiskni a nalep zápis o Duchovní a světské hudbě, jako hru můžeš řešit, co patří k 
duchovnímu a co ne, viz PL huv7_30.3.2020. 

huv7_30.3.2020 

MAT Čtyřúhelník matematika 7.r_PL_čtyřúhelník 

  Měřítko na mapě https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM 

ZPP Psaní do sloupců, pracuj podle pracovního listu Zpp 7. B - Psaní do sloupců 

DĚJ Gotický sloh Dějepis 7. B - Gotický sloh 2. část 

  pracuj podle pracovního listu   

TĚV, SPO Rozcvičení celého těla při oblíbené písničce, 3 x 10 kliků   

  Vezmi si švihadlo a skákej tak, aby si nic neshodil(a),   

  vyskákej 2 x celou školku tak, jako v tělocviku, 1 x 100 přeskoků   

VÝV Koláž -  motýli   

  vyrobit podle postupu v prezentaci jarní koláž s motýli   

VZD Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých   

  přečíst text v příloze, napsat výpisky do sešitu     
7.A-VZD-30.3.-8.4.2020-pohlavní identita-video-
youtubeXcom 
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  Poruchy pohlavní identity 
7.A-VZD-30.3-8.4.2020-těhotenství mladistvých-text-
tehotenstvi.cz 

  Zhlédnout video s Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou CSc   

  na téma: Pohlavní a genderové identity   

VOB Úvaha, rozsah stránka A4, na téma: Jak vnímám současný    

  nouzový stav v ČR?   

  termín: 30. 4. 2020   

FYZ Rovnováha na páce, pracuj podle prac. Listu Fyzika 7. B - Rovnováha na páce 

PŘÍ Jehličnany přírodopis 7.r_PL_jehličnany 

ZEM Přírodní podmínky Asie 
7.A-ZEMĚPIS-30.3-8.4 2020-Přír. Pod. Asie-zápis-
www.dumy.cz 

  přečíst text v uč., Zeměpis 2. díl, str. 5 - 11 
7.A-ZEMĚPIS-30.3-8.4 2020-Obyvatelstvo Asie-zápis-
www.dumy.cz 

  přepsat do sešitu zápis z prezentace v příloze 
7.A-ZEMĚPIS-30.3-8.4 2020-Hospodářství Asie-zápis-
www.dumy.cz 

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  Obyvatelstvo Asie   

  přečíst text v uč.,  Zeměpis 2. díl, str. 12 - 13    

  přepsat do sešitu zápis z prezentace v příloze   

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  Hospodářství Asie   

  přečíst text v uč., Zeměpis 2. díl, str. 14- 16   

  přepsat do sešitu zápis z prezentace v příloze   

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  Opakování, přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství   

  doplnit údaje o přírodních podmínkách a hospodářství   

  do textu na str. 17 a text přepsat do sešitu   

  zopakovat body a) – g) na str. 17   
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8. A tř. uč. Ožanová Rybářová Kateřina  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ uč. str. 29 – nabídka – I´ll do it for you.   

  + návrhy Would you like a Do you want?   

  k tomu PS cv2/20, cv3/21   

ČEJ Druhy souvětí odkazy a podrobnosti ve word příloze čeština 8.A 

  Souvětí souřadné - grafický rozbor   

  Poměry mezi větami   

  PL- opakování Wolker, Nezval, Vančura, Osbobozené divadlo   

HUV 

Pokud jsi ještě neudělal/a, pošli zápis z minulého týdne. Do sešitu si přepiš, 
nebo vytiskni a nalep zápis o jazzu, zpětně najdi odpovědi v textu, viz PL 
huv8_30.3.2020. Pošli ke kontrole. 

huv8_30.3.2020 

MAT 

Matematika 2 - str.14/ cv.12,13,14,15 
str.15/ cv.16, str.16/ cv.,1, str. 17/ cv.3 
Proveď vlastní rukou do sešitu, nezapomeň na zkoušku L,P, naskenuj a pošli.   

      

      

ZPP Pokračovat v psaní 10 prsty na nedatluj.cz. Po příchodu do školy test    

  na střední a horní řadu (dvě známky)!   

DĚJ Věda a vynálezy v 19.století odkazy a podrobnosti ve word příloze dějepis 8.A 

  PL - Nobel pdf soubor Dynamit 

TĚV, SPO Rozcvičení celého těla při oblíbené písničce, 3 x 10 kliků   

  Vezmi si švihadlo a skákej tak, aby si nic neshodil(a),   

  vyskákej 2 x celou školku tak, jako v tělocviku, 1 x 100 přeskoků   

VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   

CHE Oxid siřičitý Chemie 8. A - Oxid siřičitý 

  pracuj podle pracovního listu   

VOB - do  5. 4. Právní řád ČR 

  Zpracovat zápis do sešitu z prezentace    
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   - Právní řád ČR   

     - do 12.4. Právní řád ČR 2 

  -  Projít prezentaci Právní řád ČR 2          

   - doplnit zápis v sešitě o chybějící informace z druhé prezentace a poslat na   

  petr.horehled@zskosmonautu13.cz   

FYZ Přeměna energie Fyzika 8. A - Přeměna energie 

  pracuj podle pracovního listu   

PŘÍ Vylučovací soustava Prezentace 

KAj  Průběžná příprava na referát o vašem divu světa (naučte se svůj    

  text nazpaměť a berte v potaz, že budete muset sami souvisle hovořit    

   minimálně 2-3 minuty v angličtině). Kdo bude mít málo textu, text rozšíří.   

ZEM Jihočeský kraj 
8.A-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Jihočeský kraj-
prezentace-dumy.cz 

  přečíst text v uč., str. 46-48      
8.A-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Jihočeský kraj-video-
youtubeXcom (2) 

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, určit názvy památek   

  zhlédnout video: Jihočeský kraj   

  Plzeňský kraj   

  přečíst text v uč., str. 49-51  
8.A-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Plzeňský kraj-
prezentace-dumy.cz 

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem 
8.A-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Plzeňský kraj-video-
youtubeXcom 

  zapsat do sešitu   

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, určit názvy památek   

  zhlédnout video: Plzeňský kraj   

  Karlovarský kraj 
8.A-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Karlovarský kraj-
prezentace-dumy.cz (2) 

  přečíst text v uč., str. 52-54  
8.A-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Karlovarský kraj-
video-yutubeXcom 

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, určit názvy památek   

  zhlédnout video: Karlovarský kraj    

mailto:petr.horehled@zskosmonautu13.cz
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DJR skloňování zájmen – tabulka uč.str.80   

  přepiš si do sešitu – naučit 1., 2. a 3. pád   

  PS cv.20/74 – písemně libovolné 3 otázky a odpovědi   

ČSP Orientace v profesích PL_orientace v profesích 
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8. B tř. uč. Blažejová Karla  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ uč. str. 29 – nabídka – I´ll do it for you.   

  + návrhy Would you like a Do you want?   

  k tomu PS cv2/20, cv3/21   

ČEJ Druhy souvětí odkazy a podrobnosti ve word příloze 

  Souvětí souřadné - grafický rozbor  čeština 8.B 

  Poměry mezi větami   

  PL- opakování Wolker, Nezval, Vančura, Osbobozené divadlo   

HUV Pokud jsi ještě neudělal/a, pošli zápis z minulého týdne. Do sešitu si přepiš,  huv8_30.3.2020 

  

nebo vytiskni a nalep zápis o jazzu, zpětně najdi odpovědi v textu, viz PL huv8_30.3.2020.   

  Pošli ke kontrole.   

MAT Rovnice - zápis a příklady v příloze 8. B - Mat - 4 

      

ZPP Pokračovat v psaní 10 prsty na nedatluj.cz. Po příchodu do školy test na střední a    

  horní řadu (dvě známky)!   

DĚJ Rusko v 19. století 8. B - Děj - 4 

  uč. 2. díl - str. 22, 23 - zápis - viz příloha   

TĚV, SPO Rozcvičení celého těla při oblíbené písničce, 3 x 10 kliků   

  Vezmi si švihadlo a skákej tak, aby si nic neshodil(a),   

  vyskákej 2 x celou školku tak, jako v tělocviku, 1 x 100 přeskoků   

VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   

CHE Oxid siřičitý Chemie 8. B - Oxid siřičitý 

  pracuj podle pracovního listu   

VOB         - do  5. 4. Právní řád ČR 

  Zpracovat zápis do sešitu z prezentace    

  – Právní řád ČR   

          - do 12.4. Právní řád ČR 2 

  -  Projít prezentaci Právní řád ČR 2          
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   - Doplnit zápis v sešitě o chybějící informace z druhé prezentace a poslat na    

  petr.horehled@zskosmonautu13.cz   

FYZ Rozklad světla 
8.B-FYZIKA-30.3.-8.4.2020-Rozklad světla-
prezentace-dumy.cz 

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, zopakovat hesla 
8.B-FYZIKA-30.3.-8.4.2020-Rozklad světla-PL-
dumy.cz 

  vyplnit pracovní list s pomocí prezentace a inf. na internetu   

  Zobrazení rovinným zrcadlem 
8.B-FYZIKA-30.3.-8.4.2020-Rovinné zrcadlo-
prezentace-dumy.cz 

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, zopakovat hesla 
8.B-FYZIKA-30.3.-8.4.2020-Rovinné zrcadlo-PL-
dumy.cz 

  vyplnit pracovní list s pomocí prezentace a inf. na internetu   

PŘÍ Rozmnožovací soustava ženy - přečíst 8. B - Pří - 4 

  text v uč. str. 89,90 - zápis v příloze   

KAj  Průběžná příprava na referát o vašem divu světa (naučte se svůj text nazpaměť    

  a berte v potaz, že budete muset sami souvisle hovořit minimálně 2-3 minuty    

   v angličtině). Kdo bude mít málo textu, text rozšíří.   

ZEM Jihočeský kraj 
8.B-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Jihočeský kraj-
prezentace-dumy.cz 

  přečíst text v uč., str. 46-48      
8. B-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Jihočeský kraj-
video-youtubeXcom (2) 

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, určit názvy památek   

  zhlédnout video: Jihočeský kraj   

  Plzeňský kraj   

  přečíst text v uč., str. 49-51  
8.B-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Plzeňský kraj-
prezentace-dumy.cz 

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem 
8. B-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Plzeňský kraj-
video-youtubeXcom 

  zapsat do sešitu   

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, určit názvy památek   

  zhlédnout video: Plzeňský kraj   

  Karlovarský kraj   

  přečíst text v uč., str. 52-54  
8. B-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Karlovarský kraj-
prezentace-dumy.cz (2) 
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  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem 
8. B-ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Karlovarský kraj-
video-yutubeXcom 

  zapsat do sešitu   

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu, určit názvy památek   

  zhlédnout video: Karlovarský kraj    

DJR Skloňování osobních zájmen   

  četba uč. Str. 80 – 85   

  přepsat text ve žlutých rámečcích do sešitu   

  vyplnit úkoly na str. 81-85   

ČSP Orientace v profesích PL_orientace v profesích 
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9. tř. uč. Salvová Vladimíra  
   

Předmět Učivo a úkoly (30.3.-10.4. 2020) Přílohy - název 

ANJ (Petr) Znovu si přečíst článek "Ashley's camera" (učeb. str. 72). Nahrát    

  na telefonu nebo počítači zvukovou  stopu, jak celý článek    

  v angličtině čtete, zaslat na "tomas.petr@zskosmonautu13.cz"    

  do 18:00 8.4.2020.   

ANJ (Ryz) PS cv1/54, cv2/55   

  uč. str. 70 – přečti si dopis a odpověz na cv.1 a 2   

  cv.6b/71 – co bys poradil/a jako lékař?   

ČEJ Písničkáři - Kryl, Nohavica odkazy a podrobnosti ve word příloze čeština 9. 

  Rozbor básnického textu PL   

  Funkční styly a slohové útvary - online cvičení   

HUV Pokud jsi ještě neudělal/a, pošli zápis z minulého týdne.    

      

      

MAT Přímá a nepřímá úměrnost https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4  

    https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs 

      

CVM Procvičování k přijímacím zkouškám Přijímací zkoušky 2019 

    https://www.youtube.com/watch?v=zo3TrWstblc 

      

DĚJ Evropa a USA v 50. - 60. letech, vznik EHS odkazy a podrobnosti ve word příloze dějepis 9. 

      

      

TĚV, SPO Rozcvičení celého těla při oblíbené písničce, 3 x 10 kliků   

  Vezmi si švihadlo a skákej tak, aby si nic neshodil(a),   

  vyskákej 2 x celou školku tak, jako v tělocviku, 1 x 100 přeskoků   

VÝV Pohled z okna   

  Žák do svého deníku nakreslí/namaluje pohled ze svého okna.     

  Pod výtvor napíše: Úkol č. 1 (Pohled z okna).   

CHE Opakování Chemie 9. - opakování 

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs
https://www.youtube.com/watch?v=zo3TrWstblc
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  pracuj podle učebnice a pracovního listu   

VOB - do  5. 4. Hodnota, peníze 

 - Projít prezentaci, udělat zápis do sešitu – Hodnota, peníze  
   - do 12.4. Stát a národní hospodářství 

  -  Projít prezentaci, udělat zápis do sešitu – Stát a národní hospodářství   

FYZ Využití mag. pole cívky Fyzika 9.  - Využití mag. pole cívky 

  pracuj podle pracovního listu   

      

PŘÍ Vývoj a vznik Země http://www.zshavl.cz/prirodopis/documents/vznik 

    _a_vvoj_zem.html 

      

ZEM Vztah člověka k prostředí 
9. - ZEMĚPIS-30.3.-8.4.2020-Vztah čl. k prostředí-
prezentace-dumy.cz 

  studium v uč. Str.88-91   

  úkoly se symboly sovy, práce s mapou a práce s internetem   

  zapsat do sešitu   

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu    

DJR 1 Učebnice cv.14a/92   

  Napiš a pošli mi 7 vět o tvých oblíbených    

  věcech – můžeš si libovolné vybrat.    

CVČJ Souhrnné procv.na přij. zkoušky, básnické prostředky - PL PL ve Wordu Básnické prostředky 

    PDF soubor přehledbásnických prostředků tabulka 

      

DJR 2 Modální slovesa 
9. - DJR-303.-8.4.2020-Modální slovesa- prezentace-
i-lectorXcom 

  prostudovat prezentaci, zapsat do sešitu tvary sloves   

  Zapsat do sešitu 10 vět s použitím uvedených tvarů sloves   

 


