
ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 30. 11. - 4. 12.     

 

ČESKÝ JAZYK   

PS 17 do sešitu a z učebnice 30/5 také do sešitu. Na stránkách 
https://www.umimecesky.cz/ procvičujte. 

***********************************************************************  

MATEMATIKA   

Dělení zlomků, přednost operací - z učebnice A přečíst stránky 45 až 50. 

Do svého pracovního sešitu vypracuj z U-A str.47/F mimo 4.+5., str. 50/C/cv. 1 
až 3; str.44/4,5,10;  z PS–A str. 16/cv.2 až 5, str. 17/cv.1 až 3, str.18/cv.1 

7.DÚ do domácího sešitu z 4. 12. z PS-A 17/9; z U-A 41/3, 44/7, 47/4 

**************************************************************************  

ANGLICKÝ JAZYK  
PS str 12-13. ODEVZDEJTE PŘES TEAMS!!! Do slovníčku opsat 80/ my 
life – Activities. A dále opakujte https://www.umimeanglicky.cz/. 

 

*************************************************************************  

HUDEBNÍ VÝCHOVA  
Zadání najdete v Microsoft Teams, vypracované úkoly mi odevzdávejte také přes tento 
program, v ojedinělých případech můžete přes email, v případě dotazů nebo potřeby zaslat 
učivo emailem mě prosím kontaktujte přes školní email. 
 
**************************************************************************  

DĚJEPIS    
Učivo: vrcholný středověk: křížové výpravy – učebnice str. 52-53 a křesťanství str. 56-57, 

Mongolové str. 58-59. (pozn. učivo znatelně zestručníme) 

 

Úkoly pro žáky nepracující v Teams: odpovědět písemně na otázky na str. 53/1, 57/1,2 a 

59/1,2. Ostatní pracovní list v Teams. 

 
********************************************************************************  

FYZIKA   
Téma: grafy  - Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams. 
Učebnice str. 12-25 pročíst 
*************************************************************** 

https://www.umimecesky.cz/


PŘÍRODOPIS    

Želvy, krokodýli – přečíst v učebnici + zápis viz prezentace v Teams (3. a 7. snímek)  

+ Práce na prezentaci – Obojživelníci 

************************************************************************** 

ZEMĚPIS     

Učivo: Amerika – učebnice str. 42-44. Opakování regionů Afriky. 
Úkoly pro žáky nepracující v Teams: odpovědět písemně na otázky na str. 43/1-3 a 44/3,6,7. 
Ostatní pracovní list v Teams. 
 
**************************************************************************  

INFORMATIKA  

Náhradní úkol pro žáky, kteří nepracují v Teams. 

Základy programování 

Na následujícím odkazu si spusťte on-line hru/program, ve kterém se naučíte první kroky a 
základy programátorského myšlení. https://www.umimeprogramovat.cz/zelvi-grafika 

Naprogramujte želvičku, aby opsala dané geometrické tvary - obdélník, čtverec a trojúhelník.  

V případě, že byste úkoly potřebovali v papírové podobě, mě prosím kontaktujte. 

**************************************************************************  

VKO  
Opakování a upevňování probraného učiva 

Zopakuj si témata: Majetek a vlastnictví, peníze, Hospodaření s majetkem + rozpočet 

 
 **************************************************************************  
  

RUSKÝ JAZYK  
 

• učebnice str. 27 – 28 opakovat slovíčka, učit se je 

• pracovní sešit str. 15 / 8a, b, c doplňte chybějící písmena 

• opakovat azbuku str. 13 – 14 pracovní sešit 

• pracovní sešit str. 16 / 9 z učebnice str. 17 text B přepsat.  

• učebnice str. 26 / 4.1 promyslet, učit se číst 

 

**************************************************************************  

 

https://www.umimeprogramovat.cz/zelvi-grafika


NĚMECKÝ JAZYK  

• pracovní sešit str. 14 / 7 a, b 

• učebnice str, 18 / 1 - nauč se hezky číst tento text  

************************************************************************** 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - chlapci 

Cvičení: 

Běh 12 minut.  

********************************************************************************** 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - chlapci 

Vlaštovka z papíru 

Návod zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=kQcWIZCUR9U 

********************************************************************************** 

PRACOVNÍ ČINNOSTI DÍVKY 

Vánoční přání 

Vytvořte  libovolnou technikou tolik vánočních přáníček, abyste mohli potěšit všechny své 
blízké!  Než vepíše obsah, zkontrolujte se, aby tam nebyla žádná chybka, jste už sedmačky! 

*************************************************************************** 

VKZ 

VYPRACUJ PRACOVNÍ LIST, KTERÝ MÁTE VLOŽENÝ V TEAMS SOUBORECH. 

 


