
Učivo na:  pondělí 9.11  až  pátek 13.11.  

(pokud nestihnete – dodělat si do 15.11.) 

/Jedná se o hlavní předměty, učivo je zadáváno z ČJ -  AJ - MA – ČJS/ 

                                                                             (Anglický jazyk zadá p.u. K. Pekařová) 

____________________________________________________________________________ 

(Písemnou část si napíší NOVÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU* Domácí výuka ČJ + MA  

                                               - nebo podle místa pokud si jej nevyzvednou - do sešitu ČJ1,2 a MA1.2) 

* NOVÝ SEŠIT Domácí výuka ČJ+MA JIM ZAVEDU V PONDĚLÍ A SEŠIT SI VYZVEDNOU  ŽÁCI VE ŠKOLE                    

                           - V PONDĚLÍ 10.00 - 12.00  NA VRÁTNICI 

                           - OD ÚTERKA DO ČTVRTKA TAKÉ NA VRÁTNICI VŽDY 9.00 - 12.00  

(POKUD JSTE MIMO BRNO – PRACUJTE DO SOUČASTNÝCH ZAVEDENÝCH SEŠITŮ!) 

 

Český jazyk: str. 36,37,38,39 + 41sloh  /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

 

Učebnice  str. 36/1    

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 36/2    

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

2. NAPÍŠÍ tyto slova  do *Domácí výuka ČJ+MA až po slovo nehty (4 řádky) 

Učebnice  str. 36/3 b,c,d 

ÚSTNĚ -  pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 37/4   

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 37/5   

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si  + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 37/6   

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

2. NAPÍŠÍ tyto slova  do *Domácí výuka ČJ+MA až po slovo přesyp (4 řádky) 

Učebnice  str. 37/7 c,d   

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si  + budeme dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 38/8 + a,b,c  

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 38/9 + a,b,c   

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

 



Učebnice  str. 38/10   

1. ÚSTNĚ -  přečtou si a doplní červená spojení s modrými slovy + budeme dělat na Teamsech on-line 

2. NAPÍŠÍ tyto slova  do *Domácí výuka ČJ+MA /celé/ takto: 

sypat - nasypat, vysypat, přesypat, posypat, dosypat 

 

Učebnice  str. 39/1   

 ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a odůvodní cvičení 

pročíst + budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 39/2a   

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

2. NAPÍŠÍ tyto slova  do *Domácí výuka ČJ+MA až po slovo osiřela (4 řádky) 

Učebnice  str. 39/2b   

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čítanka= číst si pořád tyto strany: 47, 48-51, 52, 53-54, 55, 56-57 (listopadové čtení) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matematika: (jen tyto příklady ze strany = 45+26 a 44 geometrie) + budeme dělat na Teamsech on-line 

Násobení a dělení zpaměti  

Učebnice  str. 45/ 1 – přečti a popřemýšlej + NAPIŠ tyto barevné příklady (9) do *Domácí výuka ČJ+MA 

Učebnice  str. 45/ 2 – celé:  tyto příklady (14) NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA 

Učebnice  str. 45/ 3 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA 

Učebnice  str. 45/ 4 – celé:  tyto příklady  NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA  

Učebnice  str. 45/ 5 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA 

Učebnice  str. 45/ 8 - zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA 

Tyto příklady (vypočítané příklady si POTOM zkontroluj na kalkulačce !) 

 

Učebnice  str. 46/ 9 – přečti a popřemýšlej + NAPIŠ tyto barevné příklady (9) do *Domácí výuka ČJ+MA 

Učebnice  str. 46/ 10 – přečti a popřemýšlej + NAPIŠ dolní nevypočítané příklady (8)  

                                                                                                         do *Domácí výuka ČJ+MA 

Učebnice  str. 46/ 11 – celé: tyto příklady (10)  NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA  

                                                                                                   (zkoušku udělej jen kalkulačkou) 

Učebnice  str. 46/ 12 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA 

Učebnice  str. 46/ 13 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA  

Učebnice  str. 46/ 15 – celé: tyto příklady (7)  NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA  

                                                                                                   (zkoušku udělej jen kalkulačkou) 

Učebnice  str. 46/ 16 - zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a NAPIŠ do *Domácí výuka ČJ+MA 

Tyto příklady (vypočítané příklady si POTOM zkontroluj na kalkulačce !) 

Učebnice  str. 46/ 17 =ústně +  budeme dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 46/ 18 = ústně +   budeme dělat na Teamsech on-line 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



GEOMETRIE /k učivu si  PROHLÉDNĚTE VIDEA ! / 

OPAKOVÁNÍ - Rýsování kolmic procházejících daným bodem 

ještě pro opakování – podívejte se na 2 videa: 

VIDEONÁVOD= 

https://youtu.be/BY9dMvWyVCU 

https://youtu.be/opnDuKfSPgQ 

 

nové učivo: Rýsování rovnoběžek /procházející daným bodem/ 

Učebnice  str. 44 /jen 1 a 4 = narýsuj  si do MA-Geometrie  podle zadání 

VIDEONÁVOD= 

https://youtu.be/M6TKQh9Z4iA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si 22 +23  

do sešitu ČJS – příroda zepředu 

Napsat  text  KE KAŽDÉMU ŽIVOČICHOVI 2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ : 

 

              OBOJŽIVELNÍCI  

Mlok skvrnitý: 

2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ 

Ropucha obecná: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

Rosnička zelená: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

+ mloka  a rosničku si nakresli 
                      HMYZ  

Mravenec lesní: 

2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ 

Lýkožrout smrkový: 

2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ                                      

+ mravence/i mraveniště/ 

https://i.pinimg.com/originals/ec/73/96/ec7396a39d9918806033e309b

8f62935.jpg 

a lýkožrouta /i vyhlodanou kůru/ si nakresli  

https://lesankajanka.cz/wp-content/uploads/2019/03/po%C5%BEerek-

l%C3%BDko%C5%BErouta.png 

https://youtu.be/BY9dMvWyVCU
https://youtu.be/opnDuKfSPgQ
https://youtu.be/M6TKQh9Z4iA
https://i.pinimg.com/originals/ec/73/96/ec7396a39d9918806033e309b8f62935.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ec/73/96/ec7396a39d9918806033e309b8f62935.jpg
https://lesankajanka.cz/wp-content/uploads/2019/03/po%C5%BEerek-l%C3%BDko%C5%BErouta.png
https://lesankajanka.cz/wp-content/uploads/2019/03/po%C5%BEerek-l%C3%BDko%C5%BErouta.png


učebnice: Naše vlast 

pročíst si  str. 20 

do sešitu ČJS napsat = (můžete dětem i vytisknout k nalepení) 

 

 

Vodstvo ČR 

Pramen - potok - říčka - řeka - veletok (do moře) 
 

Řeka má:  a/ horní tok (teče slabě a rychle) 

                   b/ střední tok (teče mírně a vody přibývá) 

                   c/ dolní tok (teče pomalu  a je široká + má hodně vody) 

 

Rozlišujeme:  

levý a pravý břeh řeky (stojíme čelem po směru toku) 

soutok (tam 2 řeky se slévají) 

přítok (menší teče do větší) 

ústí (tam řeka vtéká do moře) 

 

+ 2. Nakreslí si barevný obrázek z učebnice na straně 20 !!!! ( přibližně) 

 
 


