
Domácí úkoly 
 

Milí páťáci. Tak je to tu znovu . Doufám, že to bude opravdu jen tento týden. Pak si užijete fajn prázdniny 
a šup zpátky do lavic. Těším se s Vámi na online výuku. Domácí úkoly jsou zde. Některé z nich mi máte vyfotit 
a poslat emailem nebo na WA. Je to vždy u toho cvičení napsané. Jeden z matematiky a jeden z českého 
jazyka. Na konci těchto domácích úkolů je ještě jeden z AJ.  Mějte se moc hezky. Zdravím Vás.  
Vaše paní učitelka ☺ 
 

Pondělí 19.10. 
 

ČJ 
PS str. 17/cv.6 
PS str. 18/cv.7, 8 
uč. str. 39 – přečti si žlutý rámeček 
 
MA 
Přirozená čísla 
PS str. 11/ cv. 4, 5 
uč. str.15/cv.1 – do školního sešitu (Určitě si můžeš počítat na papír. Nezapomeň, že vždy má přednost 
závorka.) 
 
AJ 
uč.  str. 80 – přečti, přiřaď 3 obrázky k textům ( nová slovíčka si zapiš do velkého sešitu vzadu: welcome, 
deer, salmon, river, lake, mountain) 
PS str. 75 -76 pouze cvičení dole (jídlo) 
 
VPV 
Téma: Podzim hraje barvami 
Co budeš potřebovat: Papír (nejlépe čtvrtku), vodovky, štětec a kousek vaty, černý slabý fix nebo tužku a 
spadané listy. 
Postup: Na čtvrtku si rozmísti listy různé velikosti. Postupně každý list přitlač rukou a přetři vodovkami. Poté 
smotek vaty namáčej do různých barev a „ťupej“ na bílá místa. Až vše zaschne, fixem či tužkou listy obtáhni 
a dokresli podle své fantazie.  Můžeš vymyslet i nějaký zajímavý rámeček.                                       
(v příloze je ukázka) 
 
Úterý 20.10. 
 
ČJ  
online  hodina 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-uroven/868 
(procvičuj) 
 
MA 
PS str. 11/ cv. 7, 8 
 
VL 
Marie Terezie  
uč. str. 14 – přečíst 
Pak se podívej na toto video. Až se na celé video podíváš, stopni si ho  a celý zápis si udělej stejně do sešitu. 
Je to přehledné. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oa6lQs2dK-Q 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-uroven/868
https://www.youtube.com/watch?v=Oa6lQs2dK-Q


Video pro zábavu ☺ 
https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w 
https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ 
https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc 
 
 
Středa 21.10. 
 
ČJ 
PS str. 18/cv. 9, 10 
Uč. str. 39/cv. 8 – do školního sešitu (vyfoť mi a pošli emailem nebo na WA) 
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-1-uroven/1683 
(zopakuj si) 
 
MA 
online hodina 
 
AJ 
online hodina 
 
TV 
Můžeš si zacvičit, nebo se běž proběhnout ven. 
https://www.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&in
dex=4&app=desktop 
 
Čtvrtek 22.10. 
 
ČJ  
PS str. 19/cv. 11 
Zbytek učiva online 
 
MA 
PS str.12/cv.3, 4 
Uč. str. 17/cv.5 – zápis, výpočet, odpověď. (vyfoť a pošli mi na email či WA) 
 
VL  
Josef II. 
uč. str. 15 – přečíst 
Pak se podívej na toto video. Až se na celé video podíváš, stopni si ho  a celý zápis si udělej stejně do sešitu. 
Je to přehledné. 
https://www.youtube.com/watch?v=lQ2Dytjm75w 
Video pro zábavu ☺ 
https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA 
 
PŘ 
online hodina 
 
Pátek 23.10. 
 
GEO 
Operace s úsečkami 
https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE 

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w
https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ
https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-1-uroven/1683
https://www.youtube.com/watch?v=lQ2Dytjm75w
https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA
https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE


https://www.youtube.com/watch?v=ihToFYBjYFQ 
Nejdříve se podívej na videa. 
PS str.33/ cv.1 – pracovat máš s úsečkami z úkolu 1 nahoře na str.33 
(správné řešení najdeš v příloze) 
 
 
AJ 
online hodina 
 
ČJ – sloh 
Popis předmětu 
Uč. str. 26 – přečti si celou stranu a odpověz na otázky v modrém rámečku do slohového sešitu. Významy 
některých slov můžeš hledat i na internetu, pokud nemáš slovních cizích slov. 
 
TV 
Zacvič si, nebo se běž proběhnout ven. 
https://www.youtube.com/watch?v=OD21v1JmirE&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&index
=1 
 
VPV 
Zábavná práce navíc: 
Vytvoř si své vlastní pexeso.  Vymýšlej různé dvojice vhodné k opakování učiva. 
 
 
 
ANGLIČTINA – domácí úkol 
Milí páťáci, 
opět došlo k tomu, co jsem si vůbec nepřála, k uzavření školy. Doufám, že se škola brzy otevře a budeme 
moci  opět společně zdokonalovat vaši angličtinu. Těm z Vás, kteří si již vypracovali zadané úkoly v PS a 
učebnici,  zasílám 4 pracovní listy a odkaz na naši novou písničku:  
https://www.youtube.com/watch?v=Va0vs1fhhNI  
Zopakuj si zábavnou formou sloveso BÝT , zájmena, sloveso mít  a slovní zásobu. Sloveso BÝT budeme 
potřebovat, až ve škole začneme novou lekci. Pracovní listy si  vypracuj, nech si jej vyhodnotit= klikni na 
rámeček dole FINISH  a potom rámeček vlevo Check my answers. Zapiš si do malého sešitu výsledné 
vyhodnocení, které  se Ti ukáže vlevo nahoře v červeném kroužku i s případnými chybami, na které se 
podívej a zkus se zamyslet, proč jsi chybu udělal/la.    
Malý sešit vpředu, napiš  podle vzoru: 
 Datum       BÝT č.1     ………/10: 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Pers
onal_pronouns_and_BE_du1736ue 
 
Datum       BÝT č.2     ………/10 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Verb
_to_be_kp58qa 
 
Datum       BÝT č.3     ……../10 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,
_is,_are_pv245030nr 
 
A kdo si chce procvičit BÝT  versus MÍT   (budeme psát ve škole již domluvený testík) 
Datum  BÝT / MÍT  č. 4   ……/10 

https://www.youtube.com/watch?v=ihToFYBjYFQ
https://www.youtube.com/watch?v=OD21v1JmirE&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OD21v1JmirE&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Va0vs1fhhNI
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Personal_pronouns_and_BE_du1736ue
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Personal_pronouns_and_BE_du1736ue
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Verb_to_be_kp58qa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Verb_to_be_kp58qa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_pv245030nr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_pv245030nr


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/V._T
O_BE_and_V._HAVE_GOT_-_1_Multiple_Choice_jm27247vb 
 
Všem Vám přeji poklidný týden a těším se na on-line výuku.  
Have nice days. Lenka Štětková  
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