
8. ročník Lovosice 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ 
ČJ JV – přepsat na papír 5 vět z jakékoliv knihy 

     - vypsat do sloupečku pod sebe z těchto vět podstatná 
jména (názvy osob, zvířat a věcí) a určit u nich rod (M, Ž, S) a 
číslo (J, MN) 
     - podtrhni barevně přídavná jména (vlastnosti věcí – jaký?, 
jaká?, jaké?) 
     - opakuj si vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z 
LV- každý den přečíst alespoň jednu stránku z knihy, 
časopisu,… 
KSV – zopakuj si dopravní značky a správné vybavení kola 

M - zopakuj si násobné řady a příklady na násobilku 
- procvičuj na papír příklady na násobení a dělení pod 

sebou (každý den alespoň 10 příkladů) 
- procvičuj písemné sčítání a odčítání (pod sebou)  
- procvičuj sčítání a odčítání desetinných čísel (10 

příkladů denně)   
G- pozoruj geometrické tvary v domácnosti (co má tvar koule, 
válce, čtverce, trojúhelníku, obdélníku,…) 

D NÁRODNÍ OBROZENÍ – jaký úkol měli národní buditelé, napiš 
na papír jména alespoň dvou z nich 

P KREVNÍ OBĚH – zopakuj si, co vše si pamatuješ o krvi a o srdci 
DÝCHACÍ SOUSTAVA- který orgán slouží k dýchání? 

Z EVROPA- zjisti podle mapy (internetu), s jakými státy 
sousedíme, napiš na papír hlavní města našich sousedů 

F ELEKTŘINA – napiš na papír, jaké máte doma všechny 
elektrospotřebiče (co se musí připojit do elektriky) 

VO ZDRAVOTNÍ PÉČE- Kam se mohou lidé obrátit, když mají 
zdravotní problémy? K čemu nám slouží kartička pojištěnce? 
Napiš si na papír důležitá telefonní čísla záchranného systému 

VZ DENNÍ REŽIM – napiš na papír v bodech pod sebe, jak vypadá 
tvůj den (ranní probuzení …  večerní usínání) 

VÝCHOVY TV –  cvičení dle možností 
VV+PV – podívej se z okna a namaluj „co vidíš“, pracuj 
s nůžkami a lepidlem 
HV – zpívání, poslech písniček 
 

Doporučuji – povídat si s dětmi, hrát s nimi slovní a společenské hry 


