
Úkoly na dobu 11. - 20.3.2020  

Anglický jazyk  

Unit 6 – 1) učebnice s. 40 – číst, překládat (neznámá slovíčka lze najít ve slovníčku v pracovním sešitě 

na s. 96), s. 41 odpovídat na otázky (Who likes swimming? Kdo rád plave?), s. 42 naučit dny v týdnu, 

obrázky s novými slovíčky 

                2) pracovní sešit s. 51/2, s. 52/2, s. 53, s. 54/2 

                3) vytisknout slovníček v příloze (přepsat každé slovíčka 2x) 

Procvičování úkolů v učebnici včetně poslechů lze na těchto www odkazech: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06/pict

uredictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singal

ong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs 

Procvičování dnů v týdnu: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

                                                                                                                                           pí. uč. Dolečková 

Český jazyk 

– průběžně doplňovat cvičení na pracovních listech (děti mají u sebe), do sešitu vyskloňovat podle 

učebnice vzor MUŽ (str. 104) a STROJ (str. 108), vyznačit barevně koncovky. 

Matematika 

–  učebnice (do školního sešitu) str. 102/12; 103/22, 23, 25, 26, 27; 104/30, 31, 32, 33, 36.  

Vlastivěda 

- děti si mezi sebou předají nové vydání učebnice Poznáváme naši vlast, se kterým pak budou 

dále pracovat dle pokynů na zápisu do sešitu. Zápisy jsou ve dvou různých verzích. Vyberte 

jednu a podle druhé doplňte chybějící údaje, vlepte do sešitu a nakreslete obrázky podle 

pokynů. 

                                                                                                                                                  pí. uč. Rašková 

 

Přírodověda 

Téma: Ekosystém louka – rostliny, živočichové  

Opakování: PS str. 19/cv. 1, 2 (vlastnosti látek – čas), str.: 22/cv. 1, 2 (nic nevystřihovat, stačí napsat 

do jednotlivých políček správnou odpověď a očíslovat u příslušných obrázků). 

Přečíst v učebnici str. 47 - 48 

Doplnit text (zápis) – nalepit nebo přepsat do sešitu  

Úkol: nakreslit libovolnou trávu či rostlinu z učebnice (str.: 46 – 47) se jménem rostliny. 

                                                                                                                                          pí. uč. Voňková 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
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6. Dad at the sports centre

ANIMAL 
PROGRAMME

/ˈænɪml ˈprəʊgræm/ 
  program 

o zvířatech

BASKETBALL /ˈbɑːskɪtbɔːl/ basketbal

BEACH /biːtʃ/ pláž

CARTOON /kɑːˈtuːn/ kreslený film

CHANNEL /ˈʧænl/ televizní kanál

CHRISTMAS DAY /ˈkrɪsməs deɪ/  první svátek 
vánoční

COMEDY SHOW /ˈkɒmədi ʃəʊ/ zábavný pořad

COMPUTER 
GAMES

/kəmˈpjuːtə geɪmz/ 
 počítačové hry

COOKERY SHOW /ˈkʊkəri ʃəʊ/ pořad o vaření

DANCING /ˈdɑːnsɪŋ/ tancování

FILM /fɪlm/ film

GAME SHOW /ˈgeɪm ʃəʊ/ soutěžní pořad

HOMEWORK /ˈhəʊmwɜːk/ domácí úkol

JUDO /ˈʤuːdəʊ/ džudo

LEG /leg/ noha

MISS /mɪs/ zmeškat

PIANO LESSON /piˈænəʊ lesn/ hodina klavíru

PLANET /ˈplænɪt/ planeta

PLAYING ... /ˈpleɪɪŋ/ hrát ...

PRICE /praɪs/ cena

RIDE (BIKE) /raɪd/ jezdit (na kole)
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RUNNING /ˈrʌnɪŋ/ běhání

SHOPPING /ˈʃɒpɪŋ/ nakupování

SKATEBOARDING /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/  jízda na 
skateboardu

SNOWBOARDING /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/  jízda na 
snowboardu

SPACESHIP /ˈspeɪsʃɪp/ kosmická loď

SPORTS 
PROGRAMME

/spɔːts ˈprəʊgræm/ 
  sportovní pořad

SURF /sɜːf/ surfovat

SWIMMING /ˈswɪmɪŋ/ plavání

TELEVISION /ˈteləvɪʒn/ televize

TENNIS /ˈtenɪs/ tenis

WATCH /wɒʧ/ dívat se

WATCHING TV /wɒʧɪŋ tiːˈviː/ dívat se na TV

SUNDAY /ˈsʌndeɪ/ neděle

MONDAY /ˈmʌndeɪ/ pondělí

TUESDAY /ˈtjuːzdeɪ/ úterý

WEDNESDAY /ˈwenzdeɪ/ středa

THURSDAY /ˈθɜːzdeɪ/ čtvrtek

FRIDAY /ˈfraɪdeɪ/ pátek

SATURDAY /ˈsætədeɪ/ sobota

Days of the week:



Léčivé byliny: ……………………………………., ……………………………………, ………………………………………. 

Jedovaté byliny: ……………………………………., ……………………………………………… 

 

Louky se sečou 2 x ročně: ……………………………………… a ………………………………………………. 

(Obrázek s popisem z učebnice) 

 

 

 

 

 

ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE  

Louka je domovem ………………………………….. i ………………………………. živočichů.  

A) Bezobratlí živočichové  

- ……………………….. a …………………………. – silné skákavé nohy  

- Opylovači rostlin: …………………………………., …………………………………… a …………………………. 

 



Česká republika – ________________ stát (12. 3. 2020) VERZE 1 

- vznik 1. 1. ____________ rozdělením Československa 

- hlavní město – Praha (sídlo prezidenta, vlády a ________________ ČR) 

Způsob řízení našeho státu 

- demokratický stát – lidé mohou svobodně vyjadřovat názory a volit 

ve svobodných volbách svoje zástupce do správy státu, mají základní 

práva, svobodu a rovnost před zákonem 

Rozdělení státní moci 

VÝKONNÁ _______________ SOUDNÍ 

prezident a vláda Parlament ČR – 
Poslanecká sněmovna a 

____________ 

_________ 

- hlava státu (republiky) – 
prezident – volen 
ve ____________ 

- pravomoci prezidenta 
viz učebnice str. 11 

- vláda (ministři 
za jednotlivé oblasti 

správy) řídí chod státu, 
v čele vlády – předseda 

vlády (___________) 

- projednávají a schvalují 
___________ 

- rozhodují o vině a 
trestu za trestné činy 
- lze se zde domáhat 

ochrany svých 
_______ 

Práva a _________________ 

- stanoveny _____________________ (určuje způsob řízení státu, obsahuje 

zákony, které rozlišují, co se smí a nesmí) a Listinou základních práv a 

svobod, která mimo jiné pro každého zaručuje práva, viz učebnice str. 12 

- další smlouvy ukládající povinnosti nebo hájící práva (Úmluva o právech 

dítěte, pracovní řád, školní řád,…) 

- kromě právních norem určuje pravidla chování i ______________ (vlastní 

vnitřní pocit pro to, co je správné a nesprávné) 

Protiprávní jednání a trestné činy = porušení _____________ 

- jsou vyšetřovány policií a trestány dle rozhodnutí soudu 

- krádež, ublížení na zdraví, zabití, podvodné jednání, ______________, 

korupce (dávání i braní úplatků kvůli určitému zvýhodnění), … 

Volby (17. 3. 2020) 

- svobodné, tajné hlasování osob od _____ let 

- prezidentské volby, volby poslanců do __________________________, 

senátorů do Senátu, zastupitelů do obcí a krajů a do Evropského 

parlamentu 

- kandidáti ve volbách jsou většinou členy politických stran = dobrovolná 

seskupení občanů, která hájí zájmy určité skupiny lidí stejného smýšlení 

Státní symboly (viz obrázky v učebnici str. 14) 

- velký a malý státní ________________, státní barvy, státní vlajka, vlajka 

prezidenta republiky, státní pečeť, státní ______________ (vzdáváme jí 

čest tichem a uctivým postojem) 

- státní vlajka se vyvěšuje během státních svátků a mimořádných státních 

příležitostech, na volebních místnostech během voleb (nakreslete státní 

vlajku) 

- státní svátky – připomenutí významných událostí z historie země, dny 

pracovního ___________ (vyhledejte v kalendáři) + učebnice str. 14 – 

významy některých ze státních svátků 

Armáda ČR (19. 3. 2020) 

- součást ozbrojených sil ČR, vrchní velitel ozbrojených sil – ____________ 

- poslání – bránit náš stát před vnějším napadením, pomoc při 

mimořádných událostech a záchranných či likvidačních pracích, viz 

učebnice str. 15 

ČR je členem: 

_____________ – Severoatlantická aliance 

- vzájemná spolupráce vojáků jednotlivých členských zemí, zajištění míru 

ve spojeneckých zemích i v ostatních zemích 

OSN – Organizace spojených národů 

- úkol – udržení míru a bezpečnosti ve ___________ 



Česká republika – demokratický stát (12. 3. 2020) VERZE 2 

- vznik 1. 1. 1993 rozdělením ___________________________ 

- hlavní město – ____________ (sídlo prezidenta, ______ a Parlamentu ČR) 

Způsob řízení našeho státu 

- _______________ stát – lidé mohou svobodně vyjadřovat názory a volit 

ve svobodných volbách svoje zástupce do správy státu, mají základní 

práva, svobodu a rovnost před zákonem 

Rozdělení státní moci 

______________ ZÁKONODÁRNÁ SOUDNÍ 

______________ a vláda ____________ ČR – 
Poslanecká sněmovna a 

Senát 

soudy 

- hlava státu (_________) 
– prezident – volen 

ve volbách 
- pravomoci prezidenta 

viz učebnice str. 11 
- vláda (____________ za 
jednotlivé oblasti správy) 

řídí chod státu, v čele 
vlády – _______________ 

vlády (premiér) 

- projednávají a schvalují 
zákony 

- rozhodují o _______ 
a trestu za trestné činy 

- lze se zde domáhat 
ochrany svých práv 

Práva a povinnosti 

- stanoveny Ústavou ČR (určuje způsob řízení státu, obsahuje zákony, které 

rozlišují, co se smí a nesmí) a ____________________________________ 

_______, která mimo jiné pro každého zaručuje práva, viz učebnice str. 12 

- další smlouvy ukládající povinnosti nebo hájící práva (Úmluva o právech 

dítěte, pracovní řád, školní řád,…) 

- kromě právních _________ určuje pravidla chování i morálka (vlastní 

vnitřní pocit pro to, co je správné a nesprávné) 

Protiprávní jednání a trestné činy = porušení zákonů 

- jsou vyšetřovány ____________ a trestány dle rozhodnutí soudu 

- krádež, ublížení na zdraví, zabití, podvodné jednání, šikana, korupce 

(dávání i braní úplatků kvůli určitému zvýhodnění), … 

Volby (17. 3. 2020) 

- _________________, tajné hlasování osob starších 18 let 

- prezidentské volby, volby poslanců do Poslanecké sněmovny, senátorů do 

_____________, zastupitelů do obcí a krajů a do Evropského parlamentu 

- kandidáti ve volbách jsou většinou členy ___________ stran = dobrovolná 

seskupení občanů, která hájí zájmy určité skupiny lidí stejného smýšlení 

Státní symboly (viz obrázky v učebnici str. 14) 

- velký a malý státní znak, státní barvy, státní _______________, vlajka 

prezidenta republiky, státní _________, státní hymna (vzdáváme jí čest 

tichem a uctivým postojem) 

- státní vlajka se vyvěšuje během státních _____________ a mimořádných 

státních příležitostech, na volebních místnostech během voleb (nakreslete 

státní vlajku) 

- státní svátky – připomenutí významných událostí z historie země, dny 

pracovního klidu (vyhledejte v kalendáři) + učebnice str. 14 – významy 

některých ze státních svátků 

Armáda ČR (19. 3. 2020) 

- součást ozbrojených _____ ČR, vrchní velitel ozbrojených sil – prezident 

- poslání – bránit náš stát před vnějším ___________________, pomoc při 

mimořádných událostech a záchranných či likvidačních pracích, viz 

učebnice str. 15 

ČR je členem: 

NATO – __________________________________ 

- vzájemná spolupráce vojáků jednotlivých členských zemí, zajištění míru ve 

spojeneckých zemích i v ostatních zemích 

________– Organizace spojených národů 

- úkol – udržení míru a bezpečnosti ve světě 


