
PŘEHLED UČIVA – 4. část do pátku 3.4.  včetně 

 

Předmět Učebnice/Pracovní sešit – strana, cvičení+ komentář Výstup/Zpětná vazba 
ČJ OPAKUJTE, PROSÍM, S DĚTMI NÁZVY A VYMEZENÍ SLOVNÍCH DRUHŮ               

Online procvičovaní: 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy 
https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/urcovani-slovnich-druhu 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy 
Učebnice: 

- str. 56 – vlastní jména – někteří z vás již tuto stranu stihli v minulém týdnu – berte ji tedy jako opakování. Je 
důležité, aby děti pochopily následující: 

Vlastní jméno pojmenovává přímo nějakou konkrétní osobu, zvíře, věc, místo,….               tím je odlišuje od 
ostatních, toto jméno je jedinečné pro danou osobu, zvíře, věc, místo,……Na začátku vlastního jména píšeme 
velké písmeno. 
 
Jméno obecné neoznačuje přímo konkrétní osobu, zvíře, věc, místo,… - píšeme na jeho začátku malé písmeno 
př.   pes – obecné jméno         pes Alík – vlastní jméno 

-  projděte definice, hlavně se zaměřte na zeměpisné názvy, názvy planet, apod. 
-  cv.1-  doporučuji projít ústně a dovysvětlovat 

 
- str.57 – cv.2 – 5 – formu splnění nechám na vás, není nutné cvičení přepisovat, můžete s dětmi splnit ústně 

nebo opět psát přes fólii, jde o to si látku upevnit a to jde opravdu i ústně, v případě, že je toho na vás příliš, 
věnujte se hlavně pracovnímu sešitu 
 

- str.58 – Skloňování podst. jmen + pády – je důležité, aby děti rozlišovaly, že podstatná jména se skloňují 
(slovesa se časují) – jedno podst.jm má více tvarů. Tvary se mění podle pádů. 

Online odkaz na výklad pádů: 
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Tvaroslovi/Podstatna-jmena/Podstatna-jmena-pad-help.html 
1. krok – děti se musí zpaměti naučit všech 7 pádových otázek a pochopit, jak se těmito otázkami ptáme, 
abychom určili pád – prosím o pamětné osvojení pádů dle tabulky, na email vám zašlu ještě jednoduchý přehled 
otázek s využitím předložek a pomocných slov 

-  cv. 1 – posílám odkaz na celou ukázku  Jak Hurvínek skloňuje kočku, Spejbl užívá i předložky, které se 
k jednotlivým pádům vážou: 

https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c 
- str.59/cv.2 – pouze projděte, je zde rozlišeno i jednotné a množné číslo 

 
- Diktát – uč. str. 112 – Březen – 3.text – nadiktujte dětem tento text jako diktát, kontrolu a barevnou opravu 

chyb můžete provést vy nebo děti samy dle textu v učebnici 
Pracovní sešit: 

- str.57 – ten, kdo stranu již vypracoval může zvolit např. online cvičení, kdo teprve bude vypracovávat              

Výstup:  
Ø děti rozlišují podst. 

jména obecná a 
vlastní  

Ø děti se seznámí se 
skloňováním 
podst.jmen 

Ø děti rozlišují 
7.pádových otázek, 
učí se určovat 
pády 

Zpětná vazba: 
Pokud budete vše zvládat, 
napište mi pouze 
potvrzující email, pokud 
nastane nějaký problém, 
kontaktujte mne. 
Diktát – můžete zaslat 
scan, fotografii nebo mi 
děti odevzdají až ve škole, 
odesílání je dobrovolné 
PS – kontrolu provedu až 
ve škole, není nutné 
posílat 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/urcovani-slovnich-druhu
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Tvaroslovi/Podstatna-jmena/Podstatna-jmena-pad-help.html
https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c


cv.1  - pracujte dle zadání 
cv.2 – zde budou potřebovat děti vaši radu u zeměpisných názvů – pokud máte mapu ČR, nechte děti 
některé názvy v mapě vyhledávat 

Tip na online procvičení: 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka#kc63 

- str.58 – cv.1 – pracujte dle zadání, čísla s pádovými otázkami děti budou spojovat odlišnými barvami 
              cv.2, 3 – dobrovolné – vypracuje pouze ten, kdo si již troufne používat pádové otázky 

   
- SLOH – bude propojen s VV a PČ – vysvětlím na konci přehledu samostatně 

Čtení/ 
Psaní 

Pracovní učebnice - str. 82 – 83 – po přečtení textu splňte úkoly zaměřené na porozumění textu  Výstup: porozumění čtenému, 
orientace v textu, schopnost 
vyhledat informace 
Zpětná vazba: zkontroluji po 
návratu do školy 

Matematika Učebnice: 
str. 56 – modrá slovní úloha horní části stránky -výklad dalšího kroku odčítání a sčítání- dle znázornění dětem 
vysvětlete, že odečtou nebo přičtou desítky k řádu desítek a jednotek v trojcif. čísle Dětem vysvětlete formou rozkladu:        
                                246    +     20       =        266                               266         -         30        =       236 
                        
                        200            46 66                                   200            66                     36 
 
                                         ´+  + 

- cv.40,41 - můžete využít k procvičení – ústně nebo písemně 
- všechna další cvičení na této straně jsou nepovinná 

PS 2.díl: str. 17 
PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str. 12 – 13 – pokud byste nestihli vše, můžete 
překlopit do dalšího týdne 
GEOMETRIE 
Učebnice str. 100 -101 – pouze s dětmi zopakujte, nebudeme v tomto týdnu přibírat novou látku. Na email vám 
zašlu scany 2 stran  k opakování a doplnění učiva trojúhelníků, je na vás, zda cvičení za výkladem vypracujete 
či nikoliv 
 

Výstup: 
Ø děti si osvojí 

odčítání a 
sčítání 
dvojcif. a 
trojcif. čísel 
v numeraci 
do 1000 

Ø děti rozlišují 
trojúhelníky a 
čtyřúhelníky 
a dokáží je 
popsat 

Zpětná vazba 
Pokud budete vše 
zvládat, napište mi 
pouze potvrzující 
email, pokud 
nastane nějaký 
problém, 
kontaktujte mne. 
 

Prvouka Učebnice: 
str. 54 – Velikonoce– pročtěte s dětmi, popovídejte si o tradicích a původu svátku nebo jen shlédněte dokumenty 
ČT, na které vám posílám odkaz 
Pracovní sešit: 
str. 46 – tuto stranu využijte jako opakování kapitoly o životu na zemi 
str. 47 – cv. 1,2,3 – vypracujte dle zadání, cv. 4 – berte pouze jako námět na zdobení vajíček, je na vás, zda si tuto 
techniku chcete vyzkoušet 

Výstupy: 
Ø děti si osvojí 

základní znalosti o 
velikonočních 
zvycích v naší 
zemi 

Zpětná vazba: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka#kc63


Online dokumenty ČT na téma Velikonoce: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400010-velikonoce-a-smrtna-nedele/ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400011-pasijovy-tyden/ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-hod-velikonocni/ 

Ověření pochopení učiva 
s dětmi provedu formou 
společného ústního 
opakování po návratu do 
školy. 
PS  - zkontroluji po 
návratu do školy 

AJ Učebnice: 
str.47 – Sophie´s World  - pohovořte s dětmi o tom, co vidí na obrázku, vysvětlete dětem, že na 2. – 4. obrázku jsou 
fotky modelů vesnic. Jaké rozdíly jsou asi mezi českou a anglickou vesnicí? Před poslechem projděte s dětmi novou 
slovní zásobu: 
bridge – most, church – kostel, model – model,  river – řeka, shop – obchod, vilage – vesnice  zapište do 
slovníčku dle PS str. 91 
Poslech si pusťte vícekrát, zkuste si s dětmi přečíst a přeložit. Poté si zodpovězte otázky pod textem. Pro lepší 
kontrolu uvádím překlad vět a otázek: 
This is a village in England.  Toto je vesnice v Anglii. There´s a river with five bridges. Je tu řeka s pěti mosty. 
This is a model of the village. Toto je model vesnice. There´s a river here too – with five small bridges. Je tu také 
řeka – s pěti malými mosty. 
Look at this shop! Podívejte se na tento obchod. It´s small, too! Je také malý!  
Listen! Poslouchejte! You can hear singing in the church!  Můžete slyšet zpěv v kostele. 
Překlad otázek pod textem: 
1. Do you live in village? Žiješ/ žijete ve vesnici? 
2. Is there a river where you live?Je v místě, kde žijete, řeka? 
3. Is there a bridge where you live?  Je v místě, kde žijete, most? 
4. Is there a church where you live? Je v místě, kde žijete, kostel? 
Projekt 
Do velkého sešitu angličtiny, kam si píšeme zápisky,  si děti na jednu celou stranu vymyslí a jednoduše zakreslí 
plánek města, ve kterém by chtěly žít. Popisky budov a jiných atrakcí ať děti dělají v češtině, kdo zvládne, může ve 
slovníku či online překladači hledat i anglický výraz a také jej zapsat, ale to je čistě dobrovolné.  
Víc s dětmi nedělejte, ať si prozatím děti opakují slovíčka z 6.lekce 

Výstupy: 
Ø děti se dozvědí, jak 

vypadá typická 
anglická vesnice 

Ø rozvíjejí sluchové 
dovednosti 

Ø namalují si 
vymyšlené město, 
ve kterém by chtěli 
žít 

Ø děti si osvojí novou 
slovní zásobu 

Zpětná vazba: 
Vytvořené projekty děti 
donesou do školy, kdo se 
chce pochlubit, může zaslat 
foto či scan – můžete využit i 
WhatsApp 
 

VV+PČ+ 
Sloh 

Vytvořte jarní nebo velikonoční pohlednici – z jedné strany bude obrázek, z druhé strany v jedné 
polovině adresa a ve druhé polovině text pohledu – mohou adresovat libovolné osobě. V textu by 
na prvním řádku mělo být oslovení, od druhého řádku text sdělení (může být formulováno i jako 
přání k velikonočním svátkům nebo jako jarní pozdrav). Na konci by mělo být rozloučení a podpis. 
                             VZOR:  
  

Děti donesou do školy po 
skončení karantény 
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400011-pasijovy-tyden/
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