
PŘEHLED UČIVA – 14. část od pondělí 8.6. do pátku 12.6.2020 

ČESKÝ JAZYK 
v NOVÁ LÁTKA – ZVRATNÁ SLOVESA 
Ø Učebnice str. 69: 
§ Rámeček s výkladem -  zopakujte si, co všechno můžete u sloves určit (osoba, číslo, čas) a co je 

to tvar neurčitý = infinitiv 
• Zvratné sloveso = sloveso, ke kterému patří – je připojené zvratné zájmeno se, si, př. hlásil se, 

zpíval si, ……. 
§ cvičení 1– splňte pouze ústně, nepište – v textu vyhledávejte zvratná slovesa, ústně splňte úkoly 

a), b), c) pod textem 
§ cvičení 2 – splňte pouze ústně, nepište -  rozlišujte, co je předložka – př. se strýčkem, se mnou, a 

co je zvratné zájmeno se – př. koupe se, nazývá se 
§ cvičení 3 – vypište do dvou sloupečků v ČJ školním zvratná slovesa a do druhého slova 

s předložkou se 
§ cvičení 4 – splňte pouze ústně 

Ø PRACOVNÍ SEŠIT:  
§ strana 65 – cvičení 1,2,3,4 - vypracujte dle zadání, pokud si ve cvičení 1 nebudete jistí slovním 

druhem, můžete si slovo najít v online verzi slovníku spisovné češtiny - https://ssjc.ujc.cas.cz/ 
§ strana 66 – cvičení 1,2 – procvičování probraného učiva – splňte úkoly podle zadání, u 

určování slovních druhů opět můžeš spolupracovat s online verzí slovníku spisovné češtiny, ve 
cvičení dvě použij ke spojování částí pastelky 

§ strana 68 : 
♦ cvičení 6 - procvičování probraného učiva – v textu barevně opravte chyby a potom 

cvičení přepište psacím písmem – na každém řádku bude 1 věta textu, a)v přepisu vyznačte 
základní skladební dvojice, b) Určete slovní druhy – nad slovo napište číslo slovního 
druhu, co nebudete vědět, můžete vynechat 

♦ cvičení 7,8  - vypracujte podle zadání 
 
ČTENÍ/PSANÍ + SLOH + VV 
v NOVÁ ČÍTANKA nakl. FRAUS : 
Ø Téma : VE SVĚTĚ NESMYSLŮ A HER – nonsensová literatura:  
§ str. 79 – 81 - přečtěte si text Miloše Macourka O holčičce s náhradní hlavou, můžeš si přečíst i 

zajímavosti pod čarou dole na stránce. 
ÚKOL K TEXTU K ODESLÁNÍ: 
Nakresli na papír/čtvrtku A4, co všechno musíš nosit ve své hlavěJ - inspiruj se ilustrací A.Borna ze str. 
80 - foto nebo scan obrázku mi pošlete na email či WhatsApp 
 
MATEMATIKA 
v NOVÁ LÁTKA – NASOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK DO 1000 
Ø UČEBNICE STR. 72 – Násobení čísly 10, 100 , násobení typu 5 . 16 – rámečky s výkladem – 

zapamatuj si:  
§ když násobíš 10, k násobenému číslu připíšeš nulu, př. 12 . 10 =120 
§ když násobíš 100, k násobenému číslu připíšeš 2 nuly, př. 8 . 100 = 800 
§ když násobíš  násobky deseti nebo číslo dvojciferné, pomáhej si rozkladem,  př. 

4   .   60   =    240                       10   .    60   =     600                        5   .   19    =    95 
                                                                                                       10  .  9          

(4 . 6) . 10                              10 .  (6 . 10)                              (5 . 10) + (5 . 9)                        
Ø PRACOVNÍ SEŠIT 2. díl – str. 32 : 
§ cvičení 1,2,3,4 – pracujte dle zadání, u cvičení 2 a 3 si nad rámečky nadepisujte výsledek 

Ø PRACOVNÍ SEŠIT 2. díl – str. 33 : 
§ cvičení 5,6 –vypracujte dle zadání 

Ø PRACOVNÍ SEŠIT 2. díl – str. 35 – cvičení 15 – příklady vypočítej a zaokrouhli na desítky 

GEOMETRIE: 
v UČEBNICE STR. 102 – Pouze si zopakujte rámečky s údaji o obdélníku a čtverci (již jsme probírali 

v týdnu od 11.5. do 15.5.), zaměřte se na výpočty obvodů 

https://ssjc.ujc.cas.cz/


v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 55: 
Ø cvičení 1 – vypracujte podle zadání 
Ø cvičení 2 – v obrázku si označte vrcholy červeného obdélníku písmeny a vypočítejte obvod 
Ø cvičení 3 – přečtěte si zadání a uvědomte si: celý obvod = 600cm, kratší strana = 100 cm, dvě 

kratší strany = 200 cm,  délku delších stran vypočítáš: (600 – 200) : 2 
- do náčrtku si zapiš vypočítané délky stran a potom spočítej obvod hracího pole 

v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 56 – cvičení 1,2,3 – pracujte podle zadání 
ÚKOL K ODESLÁNÍ – Pracovní sešit str.56- neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp, 
 
PRVOUKA 
v Učebnice str. 69 – VÝPRAVY DO VESMÍRU – tuto kapitolu berte spíše jako zpestření a seznámení se 

zajímavostmi  o pozorování a dobývání vesmíru, vzpomeňte si naši návštěvu Planetária v ČB J Abyste 
nemuseli hledat na internetu odpovědí na otázky v textu, zde jsou: 
• Valentina Vladimirovna Těreškovová byla první ženou ve vesmíru, kam vystartovala v roce 1963. Je 

po ní pojmenován kráter Těreškovová na odvrácené straně Měsíce.  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valentina_T%C4%9Bre%C5%A1kovov%C3%A1 

• Vesmírná loď, která přistála na Měsíci, byla Apollo 11 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/unikatni-
animace-pristani-na-mesici-prozijte-let-apolla-11-s/r~b57914f0a8a111e9bb450cc47ab5f122/ 

v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 60 – cvičení 1,2  - vypracujte dle zadání, cvičení 3,4 – VYNECHEJTE 
v Učebnice str.70 – 71 – přečtěte si text nad obrázkem, úkoly 1 – 4 na str. 70 vlevo nemusíte plnit – 

DOBROVOLNÉ, str. 71 -podle nápovědy s čísly si popište rostlinné zástupce v jednotlivých  
patrech lesa 

v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 61 – úkoly vypracuj dle zadání, pomáhej si učebnicí 
v  PRACOVNÍ SEŠIT str. 62 – cvičení 3 a 5-vypracujte dle zadání-, cvičení 4 – BÁSEŇ SI PŘEČTĚTE, 

NEMUSÍTE SE JI UČIT ZPAMĚTI 

ÚKOL K ODESLÁNÍ – Pracovní sešit str.61 - neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp, 
 
ANGLICKÝ JAZYK – poslechy opět zašlu 
OPAKOVÁNÍ UČIVA – The jumper is too big/small/……. 
v PRACOVNÍ SEŠIT str.72 , poslech č. 22 – podle poslechu zakroužkujte správnou možnost 
v PRACOVNÍ SEŠIT str.73 – cvičení 2 – z nápovědy vyberte a napište vhodnou větu k obrázku, cvičení 3 

– podle obrázků z cvičení 2 vymysli a nakresli podobný obrázek, kdy je něco moc velké/malé/krátké nebo 
dlouhé a dopiš řečovou bublinu 

v PRACOVNÍ SEŠIT str.74 – opakování přivlastňování – nejprve obrázek vybarvěte a poté odpovězte na 
otázky pod textem ( překlad otázek uvedu za přehledem), příklad odpovědí: 1. It´s Polly´s  T-shirt.             
2. Jack´s jumper is red.       3. It´s blue hat…………….. 

v UČEBNICE STR. 59,60 – VYNECHÁME, NEDĚLEJTE!!!!!! 
v UČEBNICE STR. 61: 

§ nejprve si projděte novou slovní zásobu, zvýrazněná slova si zapište do slovníčku ( PS str. 
92): I´m wearing…… Mám na sobě, school uniform – školní uniforma, fancy dress – 
maškarní kostým, firefighter – hasič/hasička, jacket – bunda, boots – (vysoké) boty 

§ přečtěte a přeložte si dopis,  překlad opět uvedu za textem 
v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 75 – VYNECHÁME, NEDĚLEJTE!!!!!! 
v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 76: 
Ø cvičení 1 – vybarvěte obrázek podle textu 
Ø cvičení 2 – nakresli podobný obrázek osoby a popište podle cvičení 1, co má na sobě 

v UČEBNICE STR. 62 – COLIN IN COMPUTERLAND, poslech č. 25 – před poslechem si 
projděte text, přeložte si jednotlivé fráze (překlad uvedu za přehledem) a poté si poslechněte 
samotný příběh 

ÚKOL K ODESLÁNÍ – Pracovní sešit str.74 - neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp, 
 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Valentina_T%C4%9Bre%C5%A1kovov%C3%A1
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/unikatni


 

 

Doplňkové informace k AJ: 
Překlad  – PRACOVNÍ SEŠIT  str. 74: 
1. Whose T-shirt is on the chair?   Čí tričko je na židli?      2. What colour is Jack´s jumper?  Jakou barvu má 
Jackův svetřík?        3. What´s on Jack´s bed?   Co je na Jackově posteli?        4. What colour is the book 
under the table? Jakou barvu má kniha pod stolem?      5. What´s under the wardrobe?   Co je pod šatní 
skříní?      6. Whose book is under the table?   Čí kniha je pod stolem?        7. What colour are Jack´s shoes? 
Jakou barvu mají Jackovi boty?        8. What colour is the sock under the chair?   Jakou barvu má ponožka 
pod židlí? 
Překlad – UČEBNICE STR. 61: 

• Dear Penfriend,  My school uniform is a white T.shirt, grey trousers, a blue jumper and black shoes. 
Drahý příteli,   mou školní uniformu tvoří bíle třičko, šedé kalhoty, modrý svetr a černé boty 

• I don´t like my school uniform!     Nemá rád svou školní uniformu. 
• In this picture I´m at a party.    Na obrázku jsem na oslavě. 
• It´s a fancy dress party.    Je to maškarní párty/ oslava. 
• Look – I´m a firefighter!    Podívej – jsem hasič. 
• I´m wearing yellow trousers, black boots, a blue and yellow jacket and a yellow hat.   Mám na sobě 

žluté kalhoty, černé vysoké boty, modrožlutý svetr a žlutou přilbu. 
• Do you like fancy dress party?  Máš rád maškarní párty? 
• Write soon! From Greg.    Napiš brzy. Greg. 

Překlad – UČEBNICE STR. 62: 
1. It´s a big city, Clara.  To je velké město, Claro.   Yes, too big!   Ano, příliš velké! 
2. B2…. What is B2? Hmm….         B2….Co je B2? Hmmm…… 
3. I know! A map! B2 – that´s here. West street.     Já vím! Mapa! B2 – to je tady. Západní ulice. 
4. Lovely, lovely, lovely gold!    Půvabné, půvabné zlato! 
5. Quick! She´s on the top floor – number 10.     Rychle!    Ona je v nejvyšším patře – číslo 10. 
6. This isn´t the top floor! What´s wrong?   Toto není nejvyšší patro. Co je špatně? 
7. Don´t look down, Colin. Follow me!    Nedívej se dolů, Coline. Následuj mě! 
8. Wow! Colin, look!    Wow, Coline podívej! 


