
Domácí příprava na týden 23.3. – 27.3.2020 
Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 
 
 

DĚJEPIS 
Vyučující: Mgr. Hynek Vojtasík 
 
vypracuj odpovědi do sešitu: 
 
-  která moře oblévají břehy Řecka? 
-  jaké jsou přírodní podmínky v Řecku? 
-  čím se vyznačují zdejší řeky? 
-  které plodiny v Řecku lidé pěstovali? Která domácí zvířata chovali a proč? 
 

zapiš do sešitu: 

Kréta 
2000-1400 l. př. n. l. 

Vznikala města s rozsáhlými paláci. 
Knosos – vládl v něm král Minos = minojská kultura 
V palácích byla kanalizace, bohatě vybavené a zdobené koupelny s vanami!!!! 
Sochy, fresky…. 
Paláce byly správními a hospodářskými středisky  = veškerá úroda se soustředila v 
paláci a pak se rozdělovala lidem. 
    
Krétská civilizace byla velmi vyspělá. Měli vlastní písmo. Stavěli perfektní lodě. 
Ve 14. st. př. n. l. minojská civilizace na Krétě zanikla (zemětřesení a vpád řeckých 
kmenů). 
 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 
 
Téma: Jaro v přírodě 
Pro šikovné žáky a žákyně, kteří rádi malují a doma se v období karantény nudí. Cílem 
by mělo být doma vymyslet a zrealizovat nějaký výtvarný počin na téma: Jaro v přírodě. 
Můžeš kreslit pastelkami, fixy, tužkou, temperami, vodovými barvami, můžeš stříhat, 

, skládat apod. Vše je dovoleno, nechám to jen na Tvé fantazii. Pro inspiraci se trhat, lepit
můžeš podívat na internet (například www.pinterest.com). Pomozte a přineste do školy 
po skončení karantény obrázky k výzdobě naší třídy, ať se nám tam potom dobře učí!  
  

ZEMĚPIS 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 



 
1. Shlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ 
- Video pojednává o vodě – Tvůj úkol bude – Napsat si do sešitu nadpis: Hydrologický 
cyklus. 
- Ve videu je jasně vysvětleno, co je velký a malý hydrologický cyklus – napiš do sešitu – 
vysvětlení o co se jedná. 
2. Nakresli si tento obrázek do sešitu i s popisky: 
 

 
 
3. Na těchto webových stránkách najdeš procvičování řek České republiky, Tvým úkolem 
bude, naučit se co nejvíce řek v ČR (hlavně velkých vodních toků). 
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/5040 
Na těchto stránkách můžeš pořád dokola dělat testy, až vše budeš umět na 100%. Jedná 
se o slepé mapy. Hodně štěstí. Ve škole poté dojde k přezkoušení.  
 
 

PŘÍRODOPIS 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 
 
1. Minulý týden jste si nakreslili a naučili jste se stavbu hub, které běžně najdeme 
v naších lesích, a také jste si nakreslili a doufám, že i pochopili rozmnožování hub (ve 
škole si vše vysvětlíme). Tvým dalším úkolem bude naučit se poznávat základní druhy 

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/5040


hub.  Na těchto stránkách si vyzkoušej a nauč se poznávat houby ČR (ve škole budou 
všichni zkoušeni): https://www.poznavackaprirody.cz/play/8/czech_mushroom 
 
2. Dále jste si do sešitu napsali co je to mykorhiza. Koukni se na toto video, aby si lépe 
pochopil/a o co se jedná. https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ 
 
3. Vyplň pracovní list níže (vytiskni a nalep do sešitu). Spolupracuj s internetem. Pokud 
nemůžeš vytisknout, obrázky si překresli do sešitu (je to jednoduché). 
 
 

https://www.poznavackaprirody.cz/play/8/czech_mushroom
https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ


 
 
 



4. Dalším úkolem bude přepsat si do sešitu PRAVIDLA PRO SBĚR HUB – níže. A přečíst 
si první pomoc při otravě houbami. 
 

 
 
 

 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
Vyučující: Mgr. Vladan Göbel 

 
 
RODINNÝ ŽIVOT 
Rodina jako vzor a příklad 
a) přečti si text z následujících stránek 
 
b) vypracuj do sešitu (na papír) odpovědi na otázky: 
 
1) Čím se člověk odlišuje od ostatních živočichů? 
2) Kdo se podílel a podílí na tvé výchově? 
3) K čemu tě vede tatínek, co tě učí maminka (nebo dědeček, babička)? 
4) Máte nějaké společné zájmy? 



5) Co na svých rodičích (prarodičích) obdivuješ? 
6) Čím se jim podobáš? 
 
 

 
 
 
 
  



 



  



ETICKÁ VÝCHOVA 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 
 
1. Podívej se na toto video o tzv. zemích třetího světa (minule jste si měli za úkol zjistit, o 
které země se jedná a proč a vypsat do sešitu. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Kr0jLnPmsg 
 
2. Ve videu co dozvíš o 5ti zemích – Tvým úkolem bude: 
- Do sešitu napsat nadpis: Země třetího světa – opakování 
- O každé zmíněné zemi si uděláš zápis – co bylo řečeno ve videu – co Tě zaujalo, stačí 4 
věty.  
 
3. Přečti si tento text, pouvažuj nad ním, pod textem jsou otázky s trojúhelníčkem, tyto si 
udělej do sešitu.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Kr0jLnPmsg


 
 
 



 

 
 
 

 
 



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 
 

1. Tento týden je tvým úkolem vyplnit dva pracovní listy, pokud si je nemáš kde vytisknout, 

přepiš do sešitu (pouze odpovědi). 

 

 
 

 
 
Skus si vzít jakýkoliv leták, noviny, časopis – vystřihni si obrázky, věty, nadpisy (nebo 
z jednotlivých písmenek poskládej věty, či slogany) a utvoř na papír nebo do sešitu tzv. 
koláž, která bude poukazovat na to, jak je důležitá osobní hygiena pro naše zdraví. 
Samozřejmě musíš použít lepidlo nebo lepící pásku  (obrázky sprchových gelů, mýdla, 
sprchy, zubní kartáček, ručník apod.) 



 
 
 



MATEMATIKA 
Vyučující: Mgr. Stanislav Rupec 
Osová souměrnost 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/181 

1. Jsou útvary na obrázku osově souměrné podle osy o ? 
a) 

 

Ano 

Ne 

b) 

 

Ano 

Ne 

c) 

 

Ano 

Ne 

d) 

 

Ano 

Ne 

e) 

 

Ano 

Ne 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost
https://www.skolasnadhledem.cz/game/181


f) 

 

Ano 

Ne 

 
 
 
 
Sestroj obraz rovinných útvarů v osové souměrnosti podle osy o. 
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Pokuste se do sešitu vypracovat úlohy na str. 157  
 

 
 



 
 

ČESKÝ JAZYK 
Vyučující: Mgr. Matylda Richterová 
 
1. Opakování a procvičování SLOVNÍCH DRUHŮ 
 
1) PODSTATNÁ JMÉNA - názvy osob, zvířat a věcí, vlastností a dějů 
2) PŘÍDAVNÁ JMÉNA - vyjadřují vlastnosti, rozvíjí podstatná jména nebo jejich 
význam blíže určují 
3) ZÁJMENA - zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně odkazují (ne-
bo jen naznačují) 
4) ČÍSLOVKY - jsou slova významu číselného, označují počet, pořadí apod. 
5) SLOVESA - vyjadřují děj, činnost nebo stav 
6) PŘÍSLOVCE - vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností (určení místa, času, 
způsobu, míry, příčiny..) 
7) PŘEDLOŽKY - mají význam teprve ve spojení se jménem (tvoří předložkový 
pád) 
8) SPOJKY - spojují slova nebo věty 
9) ČÁSTICE - uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh 
10) CITOSLOVCE - označují zvuky nebo hlasy (nebo vyjadřují nálady, city nebo 
vůli mluvčího) 
 
ÚKOL: Tuto tabulku (výše) si opiš do sešitu nebo na papír ! 
 
 
2.Text 
 
V hodinách literatury jsme si četli ukázky z knih různých spisovatelů. 
Připomněli jsme si nejdřív tvůrce pohádek. 
Několikrát jsme se věnovali rozdílům mezi pohádkou klasickou a moderní. 
Zajímavá díla jsme si přiblížili ve filmové podobě. 
 
ÚKOL: Tento text si rovněž opiš do sešitu nebo na papír (pokud možno bez 
chyb!) 
 
 
3. ÚKOL 
 
V tomto textu (viz výše- 4 věty) urči všechny slovní druhy. Označ je číslem nad 
slovo. 
 
 
 
 



4. ÚKOL 
 
Doplň text o údaje- vyber si jednu pohádku, kterou jsme probírali: 
                    
Nejvíce mne zaujala pohádka ............ (název) ...................(autora).         
Vystupovaly v ní tyto postavy : ........................... (alespoň 3). 
Nejvíce se mi líbilo, že .........................................(závěr nebo něco jiného..). 
 
5. ÚKOL 
 
Vyber si jednu postavu z kterékoliv pohádky a vytvoř její popis! 
Uveď věk, postavu, hlavu a alespoň některé její části, např. oči, ústa, uši apod., 
vlasy, oblečení a boty, popř. i nějakou zvláštnost! Minimálně 5 vět! Pokus se vy-
hnout opakování slova MÁ. 
 
 
VYJMENOVANÁ SLOVA – zde ještě navíc jeden úkol z minulého týdne. 
Všichni si povinně budou opakovat vyjmenovaná slova, jelikož v tom 
máte velké nedostatky. 
 
po B : být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, by-
lina, kobyla, býk (Přibyslav, Bydžov, Hrabyně, Zbyněk, Zbyslav) 
 
po L : slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, 
lýko, lyže, pelyněk, plyš (Volyně) 
 
po M : my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, 
dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, (Litomyšl, Kamýk) 
 
po P : pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpy-
tovat, pykat, pýr, pýřit se, pyj, (Chropyně, Spytihněv) 
 
po S : syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, 
sypat, (Bosyně) 
 
po V : vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, 
cavyky, slova s předponou vy-/ vý-, (Vyškov, Výtoň) 
 
po Z : brzy, jazyk, nazývat se (Ruzyně) 

 
 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 
Vyučující: Mgr. David Otipka 

 
1) Pracovní listy- lidské – základní popis  

a) Slovní zásoba: základní popis postavy (slovní zásoba probíraná) např. tall- vysoký 

short malý apod.  

 Pracovní list č. 1I. Přeložte z češtiny do angličtiny 

1)Jsem velký._________________________________ 

2)On je malý._______________________________ 

3) Ona je štíhlá a vysoká.______________________________ 

4) On je malý a tlustý._________________________________ 

5) My jsme tlustí.___________________________________ 

6) Petr je vysoký a tlustý.______________________________ 

7)  Můj taťka je tlustý.________________________________ 

8) Petr a Pavel nejsou vysocí.____________________________ 

9) Moje mamka není štíhlá.______________________________ 

10) My nejsme tlustí a malí._______________________________ 

 

II. Přeložte z angličtiny do češtiny. 

1) I am tall._________________________________________ 

2) She is short and fat. ________________________________ 

3) He is tall and slim.____________________________________ 

4) We are slim.________________________________________ 

5) They are fat and tall.___________________________________ 

6) Paul is short.___________________________________________ 

7) Peter is short and slim.____________________________________ 

8) You aren´t tall and fat._____________________________________ 

9) I ´m not tall._____________________________________________ 

10) She isn´t fat.____________________________________________ 

 

 

-  

  



 

2. naučte se tato slovíčka: přepište je do sešitu- 

 

  



 

3. doplňte slovíčka: 

  

 

INFORMATIKA 
Vyučující: Mgr. David Otipka 

 
1. Vyhledání jednoduchých informací z internetu a zpracování  v programu Word: 

2. Vytvořte tuto stránku: viz pracovní list./opakování, kopírování vkládání úprava textu/tvorba 

jednoduché tabulky. 



Bart Simpson 

3.  

 

Je jedna z hlavních postav animovaného seriálu Simpsonovi. Je jediným sy-

nem Homera a Marge Simpsonových. Je mu 10 let (narozeniny má 23. úno-

ra). Mezi jeho zájmy patří skateboarding, vandalství, animovaný pořad Itchy & 

Scratchy a komiksy (Radioaktivní muž). Jeho úhlavní nepřátelé jsou Levák 

Bob, kterého už Bart několikrát poslal za mříže, a ředitel základní ško-

ly Seymour Skinner, kterého zlobí, co nejvíce může. Jeho idol je Šáša Krusty. 

V seriálu se také objevuje jako výtržník s pseudonymem El Barto. Jeho jméno 

je přesmyčkou anglického výrazu Brat (spratek). Jeho nejlepším přítelem 

je Milhouse Van Houten. Na výlety a exkurze nosí červenou kšiltovku. Velice 

rád používá telefon k naštvání a znemožnění Vočka Szyslaka průpovídkami 

jako: – „Je tam chlapík jménem W. C. Hajzl?“ – „Je tam Herma Frodit(ová)“ - 

,,Je tam Semko Kotek?" – „Je tam pan Vilí Zanej?“. – „Je tam Al, příjmení Ko-

holik?“ Jednou opět zavolal se slovy: – „Je tam Olí Znusinudle?“. Tentokrát 

však zvedl telefon Homer, který Vočka zastupoval a vtip nepochopil. 

 

4.  

 

 

 

jméno věk barva vlasů rodiče bydliště 

Bartoloměj 
Jay Simpson 

10 žlutá Homer, Marge Springfield 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Simpsonovi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Homer_Simpson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marge_Simpsonov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Itchy_%26_Scratchy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Itchy_%26_Scratchy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A1k_Bob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A1k_Bob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seymour_Skinner
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1%C5%A1a_Krusty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milhouse_Van_Houten
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Exkurze&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%A1iltovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%8Dko_Szyslak


FYZIKA 
Vyučující: Mgr. Jiří Šebesta 
 

Opakování- odpovědi napiš do sešitu:  



Současné učivo 

 

Pomocí učiva na str. 44 - 45 odpověz na následující úkoly (do sešitu)  

 


