
PŘEHLED UČIVA – 13. část od pondělí 1.6. do pátku 5.6.2020 

ČESKÝ JAZYK 
v NOVÁ LÁTKA – SLOVESA : INFINITIV – NEURČITÝ TVAR 
Ø Učebnice str. 66 : 
§ Rámeček s výkladem -  zopakujte si, co všechno můžete u sloves určit (osoba, číslo, čas) 

• Infinitiv = neurčitek – tvar slovesa, kdy nemůžeme určit osobu, číslo ani čas, velmi dobře jej 
rozlišíte podle koncovky – může být zakončen na – t, - ti, př. sedět / seděti, psát/psáti, 
číst/čísti,…… někdy také na – ct, - ci, př. péct/péci, říct/říci, moct/moci, ……… 

§ cvičení 1,2 – splňte pouze ústně, nepište 
§ cvičení 3 – vypište z vyjmenovaných slov neurčitá slovesa do ČJ školního, můžete spolupracovat 

s přehledem vyjm. slov 
§ cvičení 4 – trochu pozměním zadání – do sešitu napište pouze slovesa v neurčitém tvaru, u 

zbylých sloves si zkuste ústně říci, jaký by byl jejich neurčitek – př. vaří – vařit, namaluješ – 
namalovat,…… 

Ø PRACOVNÍ SEŠIT:  
§ strana 64 – cvičení 1,2,3,4 – vypracujte dle zadání 
§ strana 70 – cvičení 1,2 – vypracujte dle zadání, ve cvičení dvě při určování používejte zkratky, př. 

sněženka – r.ž., č.j., 1.p. 
§ strana 71 – cvičení 3,4,5,6- vypracujte dle zadání 

v ÚKOL K ODESLÁNÍ – PS str. 70 - neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp,  
 
ČTENÍ/PSANÍ + SLOH + VV 
v NOVÁ ČÍTANKA nakl. FRAUS : 
Ø Téma : VE SVĚTĚ NESMYSLŮ A HER – nonsensová literatura:  
§ str. 72 – 74 – přečtěte si text Terence Blackera Nová třídní, můžeš si přečíst i zajímavosti pod 

čarou dole na stránce. 
ÚKOL K TEXTU K ODESLÁNÍ: 
Nakresli na papír/čtvrtku A4 jak by měl vypadat váš vysněný třídní nebo vysněná třídní– může to být osoba, 
pohádková bytost, superhrdina, ….J a do bublinek kolem něj napiš vlastnosti, které by měl/měla mít a co by 
měl/měla umět- foto nebo scan obrázku mi pošlete na email či WhatsApp 
 

MATEMATIKA  
v OPAKOVÁNÍ DŘÍVE PROBRANÉHO UČIVA 3. ročníku: 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT 2. díl – str. 39, 40, 41 –  veškerá cvičení na těchto stránkách vypracujte dle zadání 

v PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL: 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT 2. díl – str. 31: 
§ cvičení 13 – vypracujte dle zadání 
§ cvičení 14 – ke slovní úloze vymyslete otázku, vyjádřete, co chcete počítat, př. Jaký je mezi nimi 

výškový rozdíl?........, napište zápis, vypočítejte, proveďte zkoušku a zapište odpověď 
§ cvičení 15 – na linky pod mapou napište celkovou vzdálenost mezi městy, nic víc s cvičením 

nedělejte – NEPOČÍTEJTE ROZDÍL MEZI TRASAMI 
 
PRVOUKA 
Ø Učebnice str. 65 – OBOJŽIVELNÍCI: přečtěte si celý text, zapamatujte si: 
§ patří mezi obratlovce 
§ tělo uzpůsobeno k životu na souši i ve vodě 
§ povrch těla – tenká vlhká kůže 
§ patří sem žáby, mloci, čolci – stavba těla + zástupci 
§ vývoj žáby: vajíčko – pulec – dospělec 
§ potrava 

Zajímavá prezentace: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm 
Ø Učebnice str. 65 – BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ (HMYZ): přečtěte si celý text, zapamatujte si: 
§ zástupci + stavba těla 

Ø Učebnice str. 66 – 68: ROČNÍ OBDOBÍ, SLUNCE, PLANETY: přečtěte si celý text, zapamatujte si: 
§ data rovnodenností a slunovratů 
§ Slunce je hvězda, pojmy sluneční erupce, zatmění měsíce 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm


§ pořadí a názvy planet směrem od Slunce + zajímavosti, které tě oslovily 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT: str. 56,58,59 – pracujte dle zadání, můžete spolupracovat s učebnicí, pokud něco 

nebudete vědět, můžete vynechat nebo si vysvětlíme na Skypu 
Ø PS STR. 57 – VYNECHEJTE, uděláme, pokud zbyde čas 

ÚKOL K ODESLÁNÍ – Pracovní sešit str.59 - neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp, 
 
ANGLICKÝ JAZYK – poslechy opět zašlu 
v UČEBNICE str. 57 – STORY- poslech č.19:  
Ø nejprve si zopakujte slovní zásobu z 8. lekce, před samotným poslechem si klidně česky řekněte, kdo 

je na obrázku – Miss Davis = učitelka, Mr Potter = ředitel, Polly, Jack, Greg a přemýšlejte, kde se 
příběh odehrává 

Ø projděte si texty u obrázku, stručně si je přeložte (překlad napíši za přehledem) a poté si pusťte 
poslech – nakonec se pokuste přečíst 

Ø Nová otázka : Whose is that / this? Čí je tamto / toto? 
Ø v textu je nová látka  - přivlastňování - Přivlastňovací pád vytvoříme tak, že za podstatné jméno 

přidáme apostrof + S: př. Polly´s jumper, pupil´s book, …  Přivlastňovací pád používáme tehdy, když 
chceme vyjádřit, že něco někomu patří. 

v UČEBNICE str. 58 – SING THE SONG- poslech č.21:  
Ø píseň je zaměřená na používání slova too + přídavného jména, př. This jumper is too big. – význam: 

Tento svetřík je příliš velký. – too před přídavným jménem vyjadřuje, že je něco příliš velké, malé, ….. 
Ø nejprve si projděte text písně, zkuste si přeložit (překlad uvedu za přehledem), pak si poslechni 

písničku a zkus si ji zazpívat 
Odkaz na píseň s prezentací: 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song2?c
c=cz&selLanguage=cs 
v Pracovní sešit str. 69 : 
Ø cvičení 1. poslech č.18 – zakroužkuj správný obrázek na řádku dle poslechu 
Ø cvičení 2 – k číslu napiš název oblečení na obrázku – slova vybírej z nabídky 

v Pracovní sešit str. 70 : 
Ø cvičení 1, poslech č.20 – podle poslechu vybarvi Pollyiny a Jackovi věci 
Ø cvičení 2 – přečti si text a podle obrázku doplň poslední větu – RADA – věci zmíněné v textu si 

v obrázku vyškrtávej, abys věděl/a, co ti zbyde 
v Pracovní sešit str. 71  - doplň text podle nápovědy 
v NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA – zapiš do slovníčku z PS str. 92: hat – čepice, short – krátký, too – příliš, 

Whose…? – Čí….? 
v Úkol k odeslání: Pracovní sešit str. 70: - zašlete mi foto nebo scan této stránky buď na email či 

WhatsApp, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song2?c


Doplňkové informace k AJ: 
Překlad  – učeb. str. 57: 
1. Jumpers…shoes…..socks…..dear, dear! – Svetříky….boty….ponožky…..drahoušci, drahoušci! 
2. Now, this is Polly´s jumper. Here you are, Polly. – Takže, toto je  Pollyin svetřík. Tady ho máš, Polly. 
3. And this is Greg´s shoes. Thank you, Miss Davis! – A toto je Gregova bota. Děkuji, slečno Davisová. 
4. And whose hat is this? Jack? I don´t know.- A čí je tato čepice? Já nevím. 
5. Oh good! There´s my hat. Thank you, Miss Davis! – Ó skvěle! Tady je má čepice. Děkuji, slečno Davisová. 
6. It´s Mr Potter´s hat. – To je čepice pana Pottera. 
Překlad  – učeb. str. 58: 
I don´t like this jumper………. – Nemám rád tento svetřík…….. 
This jumper´s too big. – Tento svetr je příliš velký. 
Then put another, another, dear Greg. – Tak si oblékni / vyzkoušej další, Gregu. 
This jumper is too small.- Tento svetřík je příliš malý. 
I love this jumper, ……. – Tenhle svetřík miluji……. 
This jumper´s just right. – Tento svetřík je ten správný. 
 
Odkazy na online procvičování: 
ČESKÝ JAZYK – infinitiv: 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv1.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv3.htm 
 
PRVOUKA – obojživelníci: 
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/obojzivelnici 
http://www.zsstrani.cz/mikroprojekt/udrz/rok_4/obojzivelnici.pdf 
http://www.zslk.cz/dumy/09SE2012.pdf 
Střídání ročních období 
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0 
https://www.youtube.com/watch?v=7XMio1OnH7s 
Sluneční soustava 
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU 
https://slideplayer.cz/slide/2341666/ 
Měsíc a jeho fáze 
https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk 
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