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ČESKÝ JAZYK

Opakování a upevnění probraného učiva – „ Co jsme se naučili“ - tvoření slov, vyjmenovaná 
slova, antonyma, synonyma, věta jednoduchá, souvětí, druhy slov, vzory podstatných jmen, 
vzory přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, zájmena – systematizace a upevnění 
učiva, souhrnná cvičení.

Zájmena – co jsou zájmena, jak je ve větě poznáme, druhy zájmen, skloňování osobních 
zájmen – já, ty, my, vy, se, tvary zájmen my, vy. Kdy píšeme tvar „ s sebou“ a kdy „sebou.

Učebnice – str. 130 - 132

Pracovní sešit – str. 27 – 28 dokončení a kontrola 

            

Toto je pouze rámec učiva, s dětmi vždy proberu při on-line hodině, vše si vysvětlíme a poté 
dostanou domácí úkol, který mi následně zašlou ke kontrole. Ať tedy, prosím, nic 
nevypracovávají dopředu. 

Děti by si navíc měly každý den chvilku číst  Po přečtení knížky vždy vypracují čtenářský 
list. 
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MATEMATIKA

Ahoj děti!!!

Tento týden máte 2 dni prázdnin, tak budete mít méně úkolů, abyste si užily volné chvíle.

Na straně 79/7 – slovní příklad a strana 80/8 – doplnit jednotky hmotnosti.

Hezké Velikonoce!!!
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PŘÍRODOVĚDA

Vyplňte pracovní list na lidskou kostru – vyberte správné odpovědi. Zašlete vypracované na 
můj e-mail. 
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VLASTIVĚDA

Vypracujte v učebnici otázky na str. 71 (protektorát). Zašlete vypracované otázky na můj e-
mail.
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ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte pracovní list na přivlastňování. V prvním cvičení napište věty podle vzoru. Ve 
druhém cvičení sestavte pomocí slovíček věty (nezapomeňte sloveso „be“ správně 
vyskloňovat). Zašlete vypracované na můj e-mail.
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma: Jaro klíčovou dírkou (povinný úkol!!!!)

Nech se inspirovat na odkazu níže a vytvoř svou představu na toto téma. Můžeš kreslit 
pastelkami, fixami nebo pastelem nebo malovat vodovými či temperovými barvami. 

Termín „odevzdání“ je neděle 25. dubna (foto pošli na můj email).
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PRACOVNÍ ČINNOSTI

Téma: Velikonoce (dobrovolný úkol)

Vytvoř libovolnou velikonoční dekoraci, nabarvi kraslice, upleť pomlázku, velikonoční 
přání,... Pošli foto, jak svou dekoraci vyrábíš nebo hotového výtvoru, na můj mail.
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HUDEBNÍ VÝCHOVA

Od prosince máte zadané referáty, pracujte si na nich. Někdo už odevzdal, má zapsanou 
známku. Někdo mi poslal elektronickou cestou.

Referát: Vyber si zpěváka, zpěvačku, skupinu, hudebního skladatele, jakéhokoli hudebníka a 
napiš o něm základní informace (o jeho životě, o jeho díle), připoj fotografii. Stačí na 1 stranu
A4 (včetně fotky). Vyvaruj se kopírování textu (např. z wikipedie), napiš vlastními slovy!



 

Coat 



 

 

 

Test – kostra  
 

1. Kloub je: 
a) pohyblivé spojení kostí b) pevné spojení kostí c) část páteře 

 
2. Lebka má: 
a) 2 části – přední a zadní 
b) 3 části – obličejovou, čelistní a mozkovou 
c) 2 části – obličejovou a mozkovou 

 

3. Páteř se skládá z: 
a) obratlů a kloubů b) obratlů a meziobratlových plotének c) obratlů a žeber 

 
4. Kostra hrudníku chrání důležité orgány, především: 
a) žaludek b) ledviny a játra c) srdce a plíce 

 
5. Loketní kloub bychom našli na: 
a) paži b) noze c) trupu 

 

6. Nejdelší kostí v těle je: 
a) lebka b) kost pažní c) kost stehenní 

 
7. Nejkratší kost v těle je: 
a) Třmínek     b) kost holenní     c) očnice 

8. Některé velké kosti obsahují: 
a) kostní drť b) kostní dřeň c) kostní tříšť 

 
9. V této hmotě se tvoří : 
a) krvinky b) moč c) pot 

 
10. Do kostry člověka nepatří: 
a) pánev b) lopatka c) kost krční 
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