
PŘEHLED UČIVA – 9. část od pondělí 4.5. do čtvrtka 7.5. – v pátek 8.5. je státní svátek a 
dodržuji volno J 

Pro lepší orientaci v přehledu uvedu online odkazy v samostatném oddílu. V  přehledu uvedu jen 
nejdůležitější informace. 
 
ČESKÝ JAZYK 
V tomto týdnu budeme ještě opakovat, aby se učivo usadilo, využívat můžeme online procvičování – viz 
předešlé odkazy. 
PODSTATNÁ JMÉNA -  OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA: 
v Učebnice str. 63: 
Ø cvičení 4 – cvičení je rozděleno do tří částí :a), b), c).  Každou část přepište do sešitu, doplňte do slov 

chybějící hlásku dle zadání. Podtrhněte v přepsaném textu podstatná jména dle rodů: mužský – 
modře, ženský – červeně, střední – žlutě 

Ø cvičení 5 – opravte Edovi pravopisné chyby a cvičení přepište bez chyb do ČJ školního 
v Učebnice str. 118 – 119: 
Ø Duben – 1. cvičení – rozdělte si stránku v sešitě na dvě poloviny – do jednoho sloupečku zapište 

slovesa, do druhého podstatná jména  
Ø Duben – 2. cvičení - rozdělte si stránku v sešitě na 3 částí=sloupce – do prvního sloupce pište 

podstatná jména rodu ženského, do druhého rodu mužského a do třetího rodu středního 
Ø Duben – 3. cvičení – do sešitu na řádky pište množné číslo uvedených podstatných jmen, slova 

oddělujte čárkou 
Ø Duben – 4. cvičení – doplněné věty pište do sešitu, u zvýrazněného podstatného slova urči pád 

Dobrovolné online opakování s Youtubem a Bakovskou on- line školou – slovní druhy: 
v toto není povinné, někdo jste již dříve tento odkaz využil, ale kdo ve slovních druzích tápe, pusťte si toto 

video: 
https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI&list=PLrbVRNcY02gcJpwqykav2nmDP7i-ZxT4R&index=8 
 
v ÚKOL K ODESLÁNÍ 
v Diktát str. 112 - DUBEN – 3.text – opět zašlu audionahrávku diktátu, neopravenou stránku mi zašlete 

buď na email či WhatsApp,  
 
ČTENÍ/PSANÍ 
v Hravá čítanka str. 93 – tato cvičení navazují na text Svatý Valentýn (str. 90-91), zkuste si ho ještě jednou 

přečíst: 
Ø 4. cvičení – podle zadání zkus vymyslet: TÉMA (o čem je příběh?)- př. Valentýn, Večírek, Hodnocení, 

….., VLASTNOSTI TÉMATU (jaký byl příběh?) – př. vtipný, veselý, ….., CO TÉMA DĚLÁ – př. slaví, 
hodnotí, tančí, ……, SLOGAN – věta o čtyřech slovech, která se k tématu vztahuje – př. Kdo nechce 
tančit – propadne!, SHRNUTÍ CELKU – použij jedno slovo – př. Trapas, Nuda, ….. 

Ø 5. cvičení – vyluštěte přesmyčky a slova barevně zakroužkujte v textu 
v AKCE NOVÁ ČÍTANKA – jelikož již budeme s Hravou čítankou končit, chtěla bych dětem předat 

doplňkovou učebnici na čtení – na email vám zašlu datum, kdy bych byla v podvečer před školou a 
učebnice bych vám osobně předala 

 
MATEMATIKA 
Opakování probraného učiva: 
v PS 2. díl str. 23 – tuto stranu nechte děti dle zadání vypracovat samostatně a zašlete mi foto či scan 

na email či WhatsApp 
Nová látka – Jednotky délky 
v Učebnice str. 62 – nejprve si zopakujte názvy jednotek a jejich zkratky a také jejich převody: 

1 kilometr (km) = 1 000 metrů (m) 
1 metr (m) = 10 decimetrů (dm) 
                 = 100 centimetrů (cm) 
                 = 1 000 milimetrů (mm) 
1 dm = 10 cm 
         = 100 mm 
1 cm = 10 mm 

https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI&list=PLrbVRNcY02gcJpwqykav2nmDP7i-ZxT4R&index=8


Ø cvičení 1,2,3 – za pomoci pravítka nebo metru (můžete si půjčit od rodičů) splň dle zadání úkoly – 
nemusíš nic psát 

Ø cvičení 4,5 – vypracujte dle zadání do sešitu MAT – školní 
v Učebnice str.63: 
Ø cvičení 6,7,9 – vypracujte do MAT školní, vždy si dobře uvědomte, zda převádíte větší jednotky na 

menší – připisujeme nuly  x  nebo menší na větší – odebíráme nuly 
                      VZOR: 15 dm = 150 cm              150 cm = 15 dm 

v PS 2. DÍL str. 24 – cv. 1,2,3,4 – vypracuj dle zadání 
v PS 2. DÍL str. 25 – cv. 5,6 - – vypracuj dle zadání 
 
GEOMETRIE – písemně není nic, posílám odkaz na online cvičení na opakování osové souměrnosti – 
až se vám otevře stránka, najděte si tuto kapitolu Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 
Osová souměrnost 
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida#kc-174 
 
 
PRVOUKA 
v Učebnice str. 60 – Společné znaky živočichů 
Ø přečtěte si celý text a zapamatujte si společné znaky živočichů : 
§ dýchání – vdechují kyslík, vydechují oxid uhličitý ( plíce, žábry, vzdušnice) 
§ příjem vody a potravy – býložravci, masožravci, hmyzožravci, všežravci 
§ růst a vývoj – vývojová stádia 
§ rozmnožování 
§ pohyb z místa na místo – běh, chůze, šplh, let, plavání, …… 
§ vnímání okolí smysly – zrak, sluch, čich, hmat, chuť 
§ reakce na změny v přírodě- zimní spánek, odlet do teplých krajin,…….. 
§ vylučování odpadních látek – oxid uhličitý – dýchání, trus – zbytky potravy, moč, pot – zbytky 

tekutin 
v PS str. 51 – cv. 1,2,3 – vypracujte podle zadání, můžete spolupracovat s učebnicí 
 
ANGLICKÝ JAZYK 
v UČEBNICE str. 51 – GAME = HRA 
Ø nejprve si zopakujte slovní zásobu, kterou zatím znáte ze 7. lekce, připomeňte si, co znamená: 

He´s …… - On je……      She´s……. Ona je……..   Heś got…….. On má….. She´s got ….. Ona má… 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/?cc=cz&selLang
uage=cs – opakování slovíček s výslovností a obrázkem 

Ø Pravidla hry  
§ jeden  hráč si potají vybere kartičku od 1 do 12 – popíše osobu na obrázku: př. He´s a boy. He´s 

tall. He´s got brown hair.    
§ druhý hráč hádá: př. I know. It´s number 4. 
§ hráči si vymění role 

Ø Než začnete hru hrát, pusťte si poslech – pošlu opět v emailu. 
v PS str. 63 – podle obrázku osob, které jsou označeny jménem, odpovězte na otázku: 

př. Is Ned tall?(Je Ned vysoký?) – No, he´s short. (Ne, on je malý.) 
• musíš používat vazbu He´s……, She´s……. + správné přídavné jméno 

v PS str. 64:  
Ø cvičení 1 – podle poslechu zakroužkujte správnou možnost – poslech pošlu 
Ø cvičení 2 – musíte popsat osoby na obrázku pomocí kartiček s nabídkou: 

• uvědomte si, že number 1 je muž – He´s…….  a number 2 je žena – She´s ……. 
NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA K ZÁPISU DO SLOVNÍČKU TENTO TÝDEN NENÍ J 
ÚKOL K ODESLÁNÍ: 
PS str. 64 – zašlete mi foto nebo scan této stránky buď na email či WhatsApp, 
 
VV + SLOH – dobrovolný úkol, udělej ho, jen když budeš chtít 
v Nakresli obrázek čarodějnice, pojmenuj ji  a jednoduše  přímo v obrázku popiš její vzhled 
 

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida#kc-174
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/?cc=cz&selLang


 
Odkazy na online procvičování: 
MATEMATIKA: 
Online procvičování jednotek délky:  
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/jednotkydelky/jednotkydelky-1.htm 
http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm 
http://matematika.hrou.cz/c/Jednotky-SI/prevod-jednotek-delky-1 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/prevody_jednotek_delky.htm 
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-delky 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=47.+P%C5%9
9evody+jednotek+-+jednotky+d%C3%A9lky#selid 
 
PRVOUKA: 
Online prezentace na společné znaky živočichů:  
https://slideplayer.cz/slide/3248479/ 
https://slideplayer.cz/slide/3248440/ 
https://slideplayer.cz/slide/3069854/ 
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