
PŘEHLED UČIVA – 6. část od úterý 14.4 do pátku 17.4. –  pondělí 13.4. je velikonoční  J 

ČESKÝ JAZYK 

1. ČÁST – OPAKOVÁNÍ UČIVA 
Ø Vyjmenovaná slova 

Online procvičovaní: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova 
https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova 
https://www.mojecestina.cz/search/?q=vztahy+mezi+slovy 
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/cviceni-na-vsechna-vyjmenovana-slova/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lN7m92Oau9s&t=226s – online diktát vyjmenovaných slov 
https://www.youtube.com/watch?v=DFKMjiWaTNI – online diktát vyjmenovaných slov 

• Učebnice – str. 117  - můžete procvičovat ústně, doplňovat přes fólii nebo přepsat do sešitu, je na vás  
kolik cvičení si vyberete 
 

Ø Nauka o slově – slova nadřazená a podřazená, synonyma a antonyma, kořen slova 
Online procvičovaní: 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vztahy-slov 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik?scroll=0 

• Učebnice – str. 115 – rámeček LISTOPAD – tato cvičení stačí udělat ústně pouze jako 
opakování, není nutné přepisovat 

• Pracovní sešit – str.92   - cv. 6,7,8 + rámeček s doplňováním y/i – pracujte podle zadání, u 
cvičení 8 – při vymýšlení podstatného jména vymýšlíte slovo příbuzné, na které si mohu ukázat 
zájmeny: př. stříbrný                       to stříbro, obyčejný                      ten obyčej 

 
• Pády podstatných jmen – opakujte ústně nebo dle odkazů z minulého týdne 

 Krátké video na zopakování: https://www.youtube.com/watch?v=vHubXdDbwVM 
• na email vám zašlu dobrovolný pracovní list – ten, kdo chce, může jej udělat, je třeba jej 

vytisknout 
2. NOVÁ LÁTKA – PODSTATNÁ JMÉNA – URČOVÁNÍ RODU A ČÍSLA 
Výkladové video – odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0 
Učebnice str 60 - tabulka 
 výklad :  rod určujeme pomocí ukazovacích zájmen TEN  muž          rod mužský 
                                                                                    TA žena          rod ženský 
                                                                                    TO dítě            rod střední 
Číslo – vyjadřuje, zda jde o jednu či více věcí, osob, zvířat,…… - pokud určuji rod, vždy si převedu 
podstatné jméno do čísla jednotného – př. ti chlapci – ten chlapec, ty dívka – ta dívka, ta kuřátka – to kuře 

• cv.1 – můžete si říci ústně nebo přepište do tří sloupečku do ČJ školního 
Pracovní sešit str. 59 – pracujte dle zadání, řešení pracovního sešitu opět zašlu na email 
ÚKOL K ODESLÁNÍ 

• Diktát str. 112 - DUBEN –1.text -neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp,  

Zajímavý odkaz na namluvené diktáty na webu: 
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty#ps112 
SLOH – bude propojen s VV – popíši na konci přehledu 
 
 
ČTENÍ/PSANÍ 

• Pracovní učebnice str. 86 – 87 - po přečtení textu splňte úkoly zaměřené na porozumění textu 
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MATEMATIKA 

Učebnice str. 59 – rámeček – výklad dalšího kroku + , -                         při výpočtu budeme rozkládat  
číslo dvojciferné na desítky a jednotky a postupně přičítat nebo odečítat: 
          138     +      35      =      173                                    263      -      15      =      248 

                         30           5                                                           10            5 

        168                                                                         253  

•         cv. 53, 54 – můžete využít k procvičení písemně nebo ústně 

PS 2.díl: str. 20  – pracujte dle zadání 
PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str. 18,19 
GEOMETRIE – zadám pouze 2 jednoduchá cvičení k opakování: PS 2.díl str. 57/cv.1 
                                                                                                         PS 2.díl str. 59/cv.5 
ÚKOL K ODESLÁNÍ 

• Učeb str. 60/cv.56–do sešitu MAT školní si děti přepíší a vypočítají první a poslední sloupeček 
v tomto cvičení a neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp 

 
 
PRVOUKA 
Učebnice str. 57, 58 – ČÁSTI TĚLA KVETOUCÍCH ROSTLIN – pročtěte s dětmi obě strany, je důležité, aby 
znaly hlavní časti těla rostlin : kořen, stonek, list, květ a plod a orientovaly se v jednoduchém dělení – můžeme 
probrat na Skypu 
Online prezentace: 
https://slideplayer.cz/slide/3149018/ 
https://slideplayer.cz/slide/2591229/ 
https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_33.pdf&original=33Rozmanitost+p%C5%99%C3%ADro
dy-stavba+t%C4%9Bla+rostlin.pdf 
Pracovní sešit str. 49 – děti při vypracovávání mohou spolupracovat s učebnicí 
 
ANGLICKÝ JAZYK 
1. ČÁST – OPAKOVÁNÍ UČIVA 

NUMBERS                                                                                                 COLOURS 
Online procvičovaní: 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1                   https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-barvy 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-cisla                                   https://www.skolasnadhledem.cz/game/5433 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3440 

• JEDNODUCHÁ SLOVNÍ ZÁSOBA + další témata 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk/2510-3-rocnik?scroll=0 
https://www.umimeanglicky.cz/prehled-temat 

• JEDNODUCHÝ TEST NA 6. LEKCI 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs 
2.ČÁST – NOVÉ UČIVO – 7.LEKCE 
Učebnice str. 48 – popovídejte si s dětmi o tom, co je na obrázku – Where are we today? 
Kde jsme dnes? – klidně mluvte česky, popisujte, co vidíte 

• Nejprve si projděte novou slovní zásobu v dolní části stránky – zde je odkaz na výslovnost i s 
obrázky 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_0
1?cc=cz&selLanguage=cs 
Přepis nové slovní zásoby: bus stop – autobusová zastávka, a baby – děťátko, a boy – chlapec, a dog – pes, a 
girl – děvče, a man – muž, a woman – žena          tato slovíčka přepište do slovníčku dle pracovního 
sešitu str. 92 – Unit 7 i s výslovností 

https://slideplayer.cz/slide/3149018/
https://slideplayer.cz/slide/2591229/
https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_33.pdf&original=33Rozmanitost+p%C5%99%C3%ADro
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https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_0


• Písnička – nejprve si vysvětlete frázi A woman and a dog waiting at the bus stop- Žena a pes čekající 
na autobusové zastávce – ve frázi se potom v dalších slokách mění názvy osob, které jsou na obrázku 
– děti si je mohou při zpěvu ukazovat – jde o popis osob na obrázku formou písně a správnost řazení 
osob - zde je odkaz na jednoduchou prezentaci a poslech písně 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc
=cz&selLanguage=cs – píseň si poslechněte několikrát a zkuste si ji zazpívat nebo jen přečíst 
 
Pracovní sešit str. 59 – zadání těchto cvičení dětem vysvětlete a nechte je pracovat co nejvíce 
samostatně 

•  cv.1 – děti budou podle poslechu (který vám zašlu) očíslovávat příslušné obrázky, které potom 
mohou vybarvit 

• cv.2 – podle obrázku přiřadí děti k číslu správné slovíčko označující osobu – slovíčka najdete 
v nabídce nad obrázky 

• ÚKOL K ODESLÁNÍ: 
PS str. 59 – zašlete mi foto nebo scan této stránky buď na email či WhatsApp, 

 
VV + SLOH – na papír formátu A4 – Napiš nebo vymysli velikonoční koledu – básničku a doplň vhodným 
obrázkem – HOTOVÝ OBRÁZEK MI JAKO FOTO NEBO SCAN odešli 
 
Přiklad koledy:  

Hody, hody doprovody, 
já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 
nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka 
a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 
mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 
malovaná vajíčka. 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc

