
PŘEHLED UČIVA – 5. část do středy 8.4.  včetně – ve čtvrtek 9.4. jsou velikonoční prázdniny +od 10.4. Velikonoce a ty  samozřejmě 
dodržíme J 

Předmět Učebnice/Pracovní sešit – strana, cvičení+ komentář Výstup/Zpětná vazba 
ČJ OPAKUJTE, PROSÍM,STÁLE S DĚTMI TUTO LÁTKU: 

 
• NÁZVY A VYMEZENÍ SLOVNÍCH DRUHŮ              na webu jsem objevila zajímavá výkladová videa na 

slovní druhy, zde vám vypíšu odkazy na některé z nich, určitě objevíte i mnoho dalších: 
https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI – toto je velmi zajímavé!!!!!!!! je zde i krátký testík na konci 
https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU 
https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ 
 
Online procvičovaní – ZELENĚ JSOU NOVÉ ODKAZY NA ONLINE CVIČENÍ 
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.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/slovni-druhy/ 
http://www.superskolak.cz/clanky/slovni-druhy-urcovani-online/ 
 

• VLASTNÍ A OBECNÁ PODSTATNÁ JMÉNA                opět uvádím výkladové video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg 
Odkaz na online procvičování: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/10 
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/obec_vlas1.htm 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena 
 

• PODSTATNÁ JMÉNA – určování + pády – zopakujte si, co podstatná jména označují,  projděte pádové 
otázky, zda si je děti dobře pamatují 
Online  odkaz na video s výkladem pádů – nové: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNK-Twldyq8 
https://www.youtube.com/watch?v=mOwZMPCgnGQ – moc pěkné video, je spojeno s hudebními ukázkami 
https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk – písnička na pády – malé zpestření 
Online procvičování 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=0
4.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid 
https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu?articleType=test 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena 
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/pady-podstatnych-jmen 

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. 
PS str.93 -zašlete scan 
nebo fotografii do 12.4. 
PS – kontrolu provedu až 
ve škole, není nutné 
posílat 
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Hra ke stažení- odkaz nám poskytla p.Dostálová - https://od-berusi.wixsite.com/blog/post/hra-padove-
otazky?fbclid=IwAR0JjWr8idVgJhf0vTcZ4X1NSAmyKNx93euqqC49RZycSYPF_8vMGJpdpfs 
Zajímavý web s video výklady 
https://www.primauca.cz/ 
Učebnice: 

- str.59/cv 3– děti místo obrázku kočky mají doplnit správný tvar tohoto slova a určit pád. Cvičení můžete 
s dětmi buď udělat ústně, nebo je nechte cvičení přepsat do ČJ školního a nad tvar slova napíší číslo pádu 
s tečkou. 

- str. 59/cv.4 – toto cvičení již vyžaduje, aby se děti naučily ptát pádovou otázkou na dané slovo ve větě a tady 
budou potřebovat vaši pomoc. Nejlepší by bylo udělat toto cvičení ústně, kdy je budete moci opravovat a 
pomáhat jim, kdo chce, může vypracovat písemně. Je důležité, aby se naučili ptát zbývajícími slovy ve větě.  

PŘÍKLAD:  Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. – Otázka: Kdo, co melou pomalu?  
V TOMTO TÝDNU JIŽ NIC NOVÉHO NEBUDEME PROBÍRAT, JEN OPAKOVAT! 
Učeb. str. 116 – zde jsou cvičení k opakování učiva vyjmenovaných slov – můžete dělat ústně, písemně – 
přepsat do ČJ školního, přes fólii, volba je na vás, nemusíte udělat vše! 
Diktát – tento týden nebude! 
Pracovní sešit: 

• str.58 – cv.2 – kdo již udělal, zkontrolujte si podle zaslaných řešení – POZOR, U NĚKTERÝCH SLOV JSOU 
MOŽNÉ I DVĚ VARIANTY pádů 

                    cv.3 – kdo již udělal, opět zkontroluje, jde opět o ptaní se pádovými otázkami 
• str.90  – opakování dosud probraného učiva  - cv. 1 a) c), cv.2 
• str.91 – celá 

ÚKOL K ODESLÁNÍ 
• PS str. 93 – nechte děti, aby si vypracovaly naprosto samostatně a neopravenou stránku mi zašlete buď 

na email či WhatsApp 
SLOH – nebude nic zadáno 

Čtení/ 
Psaní 

Pracovní učebnice - str. 84 – 85– 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. 57 – cv.1 – pouze vypočítejte, neporovnávejte  
                    cv.2 – využijte pouze k upevnění sčítání a odčítání pomocí rozkladu na stovky a desítky 
                    cv. 44,45 – jsou dobrovolná 
• str.58 – rámeček – výklad dalšího kroku + , -  - zde již půjdeme přes stovkový základ, opět budou děti 

počítat pomocí rozkladu na stovky a desítky: 
      670     +     60     =     730                                                    730     -     60     =     670 
 
                    30    30                                                                               30    30 
  700                                                                                    700 
             +                                                                                         - 

Výstup: 
Ø děti si osvojí 

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

Ø děti rozlišují 
trojúhelníky a 
čtyřúhelníky 

https://www.primauca.cz/


ÚKOL K ODESLÁNÍ 
• Učeb str. 58/cv.48 a 49 –děti si z každého cvičení vyberou první dva sloupečky, přepíší do MAT školní a 

neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp 
PS 2.díl: str.18,19 – pracujte dle zadání 
PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str. 17 
GEOMETRIE – nebudeme probírat nic nového 
Na email zašlu dobrovolný pracovní list na opakování trojúhelníků, kdo chce a má možnost – vytiskněte si, 
pokud mi jej i zašlete, ráda oznámkuji J  
 

a dokáží je 
popsat 

Zpětná vazba 
Učeb str. 58/cv.48 a 
49 – zašlete scan 
nebo fotografii do 
12.4. 
 
 

Prvouka Učebnice: 
str. 55 – Společné znaky rostlin – nejprve si pusťte motivační videa na růst rostlin, posílám odkazy: 
https://www.youtube.com/watch?v=iFCdAgeMGOA 
https://www.youtube.com/watch?v=iZMjBO6A7AE 
https://www.youtube.com/watch?v=eKo5F87A8a0 
-projděte s dětmi text, popovídejte si o tom, že rostliny rostou a vyvíjejí se, dýchají, rozmnožují se, vylučují odpadní 
látky, apod. 
 
PS str.48 – pracujte dle zadání, ve cv. 4 – připomenutí rostlin jednoletých, dvouletých a víceletých 
Odkazy na jednoduché prezentace: 
http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=569 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/12274 

Výstupy: 
Ø děti si osvojí 

základní znalosti o 
společných 
znacích rostlin 

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

AJ PS str. 57 – opakování učiva 6. lekce  a výslovnosti 
• cv.1 – popovídejte si o obrázku, klidně i česky – zopakujte slovíčko hamster (křeček) a house (dům) , 

Poslech říkanky: přehrajte dětem ukázku vícekrát (poslech zašlu na email), společně si přečtěte a 
přeložte:    Hello, little hamster.               Dobrý den/Ahoj, malý křečku. 

                 Have you got a house?          Máš dům? 
                 Yes, I´m Harry Hamster          Ano, jsem Harry Hamster/Křeček 
                And here´s my house.             A tady je můj dům. 
Obrázek vybarvěte. 

• cv.2 – děti již toto cvičení znají – přeložte si Gregovu řečovou bublinu: Can you find my alarm clock, my 
lamp and my poster? Můžete mi najít můj budík, mou lampu a můj plakát? – děti pak budou v učebnici na 
stránkách  6. lekce hledat zmíněné věci ( nápověda str.42, 43,44), zakroužkují je a vybarví 

str. 58 – Sebehodnocení – tuto stránku s dětmi projděte,  
• 1.úkol – děti musí vyslovit anglické slovo k jednotlivých obrázkům, pokud umí – odfajfkují, pokud neumí  

– napíší křížek 
• 2.úkol – spoj obrázek s názvem místnosti 
• 3.úkol – spoj části vět barevně podle obrázku 

ÚKOL K ODESLÁNÍ 
• Zašlete mi obrázek projektu města z minulého týdne – scan, foto 

Výstupy: 
Ø opakování učiva a 

výslovnosti z 6. 
lekce, 
sebehodnocení 

Zpětná vazba: 
PS zkontroluji po návratu do 
školy 
Projekt město - zašlete 
scan nebo fotografii do 
12.4. 
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VV+PČ Jakýkoliv výrobek buď na téma: 
• JARO – posílám odkaz na stránky Pinterestu kvůli inspiraci 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=n%C3%A1m%C4%9Bty%20do%20vv%20a%20p%C4%8D%20jar
o&eq=vv%20jaro&etslf=3842&term_meta[]=n%C3%A1m%C4%9Bty%20do%20vv%20a%20p%C4%8D%20jaro%7Cauto
complete%7C1 
• nebo Velikonoce 
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=vv%20velikonoce&rs=typed&term_meta[]=vv%7Ctyped&term_meta[]=velik
onoce%7Ctyped 

Děti donesou do školy po 
skončení karantény 
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