
ČJ: 

PS str. 8 a 9 

 

Kdyby byly nejasnosti ke slovesnému způsobu: 

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovesa/#zpusob 

 

MA: 

Uč. str. 78/12, 13 

Uč. str. 79/18, 21, 22 

 

PŘV: 

PS str. 31/celá 

Projít si učebnici str. 76 - 77 kapitola: Na povrchu je kůže, a do sešitu (nebo 
na papír) vypracovat Otázky a úkoly na konci kapitoly.  

 
VL: 

PS str. 8/4, 5 
PS str. 9/1, 2 

 

Projít si učebnici str. 22 - 23 kapitola: Manufaktury a první stroje (od 
poloviny 18. století), a do sešitu (nebo na papír) vypracovat Otázky a úkoly 

(Zapište si a naučte se) na konci kapitoly.  
 

Doporučuji si k práci pustit na youtube videa: Dějiny udatného českého 

národa díl 79, 80, 81 

 

SP: 

1) Uvař s rodiči. 

 

Pomozte doma uvařit nějaký teplý pokrm. Potom napište seznam surovin 

a postup práce. Můžeš připojit i fotografii (hotového pokrmu, tebe 

s pokrmem nebo celé rodiny). 

 

2) Vypěstuj si doma rostlinu. 

 

Pokud máš doma květináč a hlínu (nebo máte dům se zahradou), můžeš 

sázet do hlíny. Pokud tuto možnost nemáš, vezmi si plastovou mističku a 

vatu (nebo i hlínu, máš-li) a zasaď jakákoliv semínka. Můžeš použít nějakou 

luštěninu nebo zkus vyndat semínka ze svého oblíbeného ovoce nebo 

zeleniny. Pošli mi fotky, jak ti semínka klíčí a jak ti roste rostlinka. 

 

3) Vyrobíš roušku? 

Zkusil jsi už doma vyrobit nebo ušít vlastní roušku? Já jsem se už naučil šít 

na šicím stroji (koukni do fotogalerie). Zkus doma vyrobit nebo ušít roušku 

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovesa/#zpusob


a postupně foť svou práci. Poté se můžeš vyfotit i s rouškou, přidáme si 

fotky do fotogalerie. 

 

TV: 

Jsme teď nuceni být doma a nemáme dostatek pohybu. Každé ráno se 

pěkně protáhni a rozhýbej všechny končetiny a hlavu. Zkus si každý den 

udělat 10x dřep, 10x dřep s výskokem, 10x klik, 5x klik s tlesknutím, 10x 

leh sed. 

 

HV: 

Znáš písničku na trudomyslnost z Cimrmanovy hry Dobytí severního pólu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dzrEz0tP16I – Poslechni si ji na 

youtube.  

 

Zkus vymyslet vlastní slova na tuto melodii. Pokud ti to nepůjde, zkus 

vymyslet třeba jenom další sloku k této písni. A pokud ti bude smutno, že 

musíš být doma a nemůžeme se vidět ve škole, hoď si proti trudomyslnosti 

míčem, nebo si zazpívej tuto písničku. 

 

Ty, co umíš hrát na nějaký hudební nástroj, dokázal by ses tu písničku 

naučit? 

https://www.youtube.com/watch?v=dzrEz0tP16I

