
PŘEHLED UČIVA – 16. část od pondělí 22.6. do pátku 26.6.20 
UPOZORNĚNÍ: v tomto týdnu již nebudou žádné úkoly k odeslání, toto učivo berte pouze jako 
doporučené, je na vás, zda jej vypracujete do 26.6. nebo jej doplníte postupně nebo zda si z něj 
vyberete jen to nejdůležitější. Chci vás jen upozornit, že ve středu 24.6. od 16:15 hodin budu od vás 
vybírat učebnice, takže je již nebudete mít k dispozici. 
 

ČESKÝ JAZYK 
v PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT STR. 94 – Opakovací testová strana – jednotlivá cvičení vypracujte přesně dle 

zadání 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT STR. 95 – Opakovací testová strana – cvičení vypracujte opět dle zadání, při 

přepisu cvičení 4 napište na řádky jen to, co se vám vejde 

SLOHOVÁ ČÁST – v pracovním sešitu nám zůstanou nevyplněny strany 87,88 a 89 – vyplnění těchto 
stran je čistě dobrovolné, můžete je využít při prázdninovém opakování J 

MATEMATIKA 
v PŘIPOMENUTÍ UČIVA NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM: 
Ø UČEBNICE STR. 78 – v horní části stránky se pouze připomeňte princip výpočtů pomoci rozkladu na 

desítky jednotky  5   .   19    =    95 
                                          10  .  9  
                                (5 . 10) + (5 . 9)    
                                   50     +    45 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT STR. 36 – cvičení 16,17,19 – vypracujte dle zadání, u cvičení 18 si nadepisujte 

výsledky nad příklady k porovnávání 
v UČIVO ORIENTACE V ČASE: 
Ø UČEBNICE STR.80 – pouze si připomeňte jednotky, kterými měříme čas, nic jiného na stránce 

nedělejte:  
§ 1 rok = 365 a čtvrt dne – počítáme s údajem 365 dní (přestupný rok 366) 
§ 1 den = 24 hodin (24h) 
§ 1 hodina = 60 minut (60 min) 
§ 1 minuta = 60 sekund (60 s) 

Ø PRACOVNÍ SEŠIT STR. 37 – cvičení 1 – 4  - vypracujte dle zadání 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT STR. 38 – Závěrečné opakování – CO UŽ UMÍM: 
§ cvičení 1,2,3 – vypracujte dle zadání 
§ cvičení 4  - pokud by pro vás byl u této slovní úlohy těžký zápis, vynechte jej a úlohu pouze 

vypočítejte a zapište odpověď 
Ø PRACOVNÍ SEŠIT STR. 42 – 45 : INTEGROVANÉ SLOVNÍ ÚLOHY – tyto strany vynecháme, 

pokud budete chtít, můžete je využít při prázdninovém opakování J 
 

PRVOUKA 
v Učebnice str.78 – 79 – U VODY- pročtěte si text na těchto dvou stranách, str. 79 -podle nápovědy 

s čísly si popište rostlinné a živočišné zástupce tohoto společenství 
v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 69  - tuto stranu vypracujte dle zadání, k nalepení obrázků si nechte otevřenou 

učebnici jako pomoc (str. 78 – 79), u cvičení 3 – použijte mapu ČR nebo informace můžete vyhledat na 
internetu 

v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 70 - tuto stranu vypracujte dle zadání, k nalepení obrázků si nechte otevřenou 
učebnici jako pomoc (str. 78 – 79) 

v Učebnice str.80- CHYSTÁME SE NA PRÁZDNINY – VYNECHEJTE, NENÍ POVINNÁ 
v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 71 – JÁ TO HRAVĚ ZVLÁDNU - VYNECHEJTE, NENÍ POVINNÁ 
v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 72 – CHYSTÁME SE NA PRÁZDNINY - VYNECHEJTE, NENÍ POVINNÁ 
Stránky, které nejsou povinné, můžete klidně v rámci prázdninového opakování vyplnit, vše je jen na 
vás J 
 
ANGLICKÝ JAZYK – poslechy opět zašlu, překlady najdete za přehledem učiva 
Nová látka – UNIT 9: 
v UČEBNICE STR. 66, poslech č.34: Say the chant  - nejprve si prohlédněte obrázky a zkuste si česky 

říct, jaké příkazy děti na obrázcích plní, poté si zkuste příkazy přečíst (překlad uvedu za přehledem), 



nakonec si pusťte poslech a příkazy opakujte – muž, který dává Jackovi a Polly povely je sportovní 
instruktor Lenny 

v UČEBNICE STR. 67,68 - VYNECHEJTE 
v PRACOVNÍ SEŠIT str. 82: 
Ø cvičení 1, poslech č. 35 – podle poslechu vyber, zda správné pořadí cviků na obrázcích cvičí Polly, 

Jack nebo Greg 
Ø cvičení 2 – pod obrázky napište left- levá nebo right – pravá podle toho, kterou ruku nebo nohu dítě na 

obrázku používá 
v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 83, 84, 85 – VYNECHEJTE 
v UČEBNICE STR. 69 : 

• nejprve si připomeňte vazbu I can… - Umím….  I can´t …… Neumím….. – projděte si slovíčka: 
swim – plavat, ski – lyžovat, dive – potápět se, play football – hrát fotbal, play tennis – hrát tenis – 
poté si vysvětlete, že spojení I can swim je Umím plavat., I can´t swim. je Neumím plavat. 

• Přečtěte a přeložte si dopis (překlad uvedu za přehledem), otázky pod textem vynechejte 
v PRACOVNÍ SEŠIT str. 86: 
Ø cvičení 1 – doplňte podle obrázků do textu dopisu, co Polly umí a neumí, vybírejte z nápovědy 
Ø cvičení 2 – nakresli, co umíš/neumíš, doplň dopis 

v UČEBNICE STR. 70, poslech č. 38 : COLIN IN COMPUTERLAND – doposlechněte si, jak skončil 
komiksový příběh, překlad uvedu za textem 

v UČEBNICE STR. 71 – VYNECHEJTE 
v PRACOVNÍ SEŠIT STR. 87,88 – VYNECHEJTE 

Stránky, které nejsou povinné, můžete klidně v rámci prázdninového opakování vyplnit, vše je jen na 
vás J 

 
 

NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA – do slovníčku z PS str. 92 si zapište: 
bend – ohnout, dive – potápět se. hear – slyšet, hips – boky, jump – skákat, kick – (vy)kopnout, left – levý, 
right – pravý, ski – lyžovat, swim – plavat 
 
Doplňkové informace k AJ: 
Překlad  – Učebnice str. 66: 
1. Arms up!  Ruce nahoru!      2. Arms down!  Ruce dolů!   3. Jump to the right! Poskoč napravo!   4. Jump to 
the left!  Poskoč nalevo!    5. Kick to the right  Kopni doprava!     6. Kick to the left!  Kopni doleva!    7. Hands 
on hips! Ruce v bok!      8. Bend to the right!  Ukloň se vpravo!     9. Bend to the left! Ukloň se nalevo!    10. 
And….rest    A dejte si pohov……. 
 
Překlad  – Učebnice str. 69: 
Dear penfriend, Can you see me in this picture?    Milý kamaráde, vidíš mě na obrázku? 
I´m swimming with my friends from Happy Street.    Plavu s mými kamarády ze Šťastné ulice. 
Can you swim?   Umíš plavat?        Polly can swim and she can dive. Polly umí plavat a potápět se. 
Jack can swim and he can dive too. Jack umí plavat a potápět se také.       Daisy can´t swim yet. Daisy ještě 
neumí plavat.     I can swim, but I can´t dive yet. Já umím plavat, ale ještě se neumím potápět.  
Goodbye for now! Zatím nashledanou!     From your friend, Greg     Od tvého přítele Grega 
 
Překlad  – Učebnice str. 70: 
1 Ow! My foot!   Ou! Mé chodidlo!      2 Stop! You can´t escape. Stůjte! Nemůžete uniknout,   Oh, yes I can! Ó 
ano, mohu!        3 Goodbye, children!  Nashledanou děti!            4 Quick, Colin! Have you got your magnet?  
Rychle, Coline! Máš tvůj magnet?        5 Stop the helikoptér! Zastav helikoptéru!  Help me, Clara! Pomoz mi, 
Claro!   6 We´ve got her! Máme ji!     7 Congratulations, Clara and… oh, where´s your friend?  Gratulujeme, 
Claro a ……ó, kde je tvůj kamarád?       8 Hey! I´m home again! Hej, jsem opět doma!  
 
 
 
 


