
PŘEHLED UČIVA – 7. část od pondělí 20.4. do pátku 24.4. včetně 
ČESKÝ JAZYK 
1. OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA FORMOU 2 PRACOVNÍCH LISTŮ 

• Na email vám zašlu 2 pracovní listy opakovacího rázu, které by děti měly vypracovat samostatně, 
cvičení slovně vysvětlím co nejjednodušeji a pokusím se zaslat i audio nahrávku s instrukcemi. 
Počítám s jedním listem na den, což by odpovídalo učivu na 2 dny. Kdo bude potřebovat pracovní listy 
vytisknout, napište mi, prosím, nejpozději do neděle, já bych vám výtisky připravila do našeho boxu 
před vstupem do školy. 

2. UPEVŇOVÁNÍ UČIVA RODŮ PODSTATNÝCH JMEN: 
Zopakujte s dětmi teorii: 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 

• Učebnice str. 61 – cv.2,3,5,6  - děti vypracují písemně do sešitu ČJ – školního, cv.4 udělejte pouze 
ústně. Při dělení dle rodů nebo čísla ať děti píší do sloupečků kvůli přehlednosti, u cv. 6 si děti vypíší 
pouze vyznačená slova a zapíší rod, číslo a pád: 

VZOR: tatínek – r. mužský, č.j., 1.pád 
• Pracovní sešit str.60 – pracujte dle zadání v jednotlivých cvičeních, vypracovanou stranu opět zašlu 

na email 
Pokud děti rody chápou, zkuste jim vysvětlit i životnost u rodu mužského – Výklad: 
Mužský rod se dělí na životný a neživotný.  
Životnost podstatných jmen rodu mužského zjistíme, řekneme-li si jméno v 1. a 4. pádě: 

• Pokud se tvar změní, je životný (ten sněhulák, vidím sněhuláka – životné). 

• Pokud se tvar nezmění, je neživotný (ten hrad vidím hrad – neživotné). 
Online procvičovaní rodů i s životností: 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-rody 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&sea
rch1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid 
 
SLOH + VV – namalujte nebo nakreslete své oblíbené zvíře a napište k němu velmi stručný popis – inspiraci 
najdete v učebnici na str. 102 
ÚKOL K ODESLÁNÍ 

• 2 opakovací pracovní listy -neopravené stránky mi zašlete buď na email či WhatsApp,  
• Kdo chce, zašle my obrázek se slohem – není povinné 

 
ČTENÍ/PSANÍ 

• Pracovní učebnice str. 88 – 89 - po přečtení textu splňte úkoly zaměřené na porozumění textu 
• Společná četba – R. Dahl – Prevítovi – s dětmi jsme ve škole začaly číst tuto knihu, která se 

hodí i do doporučené četby. Aby děti o dočtení nepřišly, pošlu vám na email odkaz ke stažení 
mnou namluvených nahrávek jednotlivých kapitol a děti si je mohou pouštět a tak knihu „dočíst“ 

MATEMATIKA 
• Učebnice str. 60 –  výklad dalšího kroku + , -                        při výpočtu budeme rozkládat  číslo na 

stovky a desítky a postupně přičítat nebo odečítat: 
200      +      150      =      350                                          630       -       300     =     330 
             100         50                                                              30 
                         + 
300         +                                                             600      - 300 
 
cv.58 – využijte k procvičení, můžete písemně nebo ústně 
Str. 61 – cv. 61,62 - využijte k procvičení, můžete písemně nebo ústně, není povinné  
PS 2.díl: str. 21  – pracujte dle zadání 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-rody
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject


PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str.20,21 
GEOMETRIE – na email vám zašlu pracovní listy na opakování osové souměrnosti, kdo si nemůže vytisknout, 
napište mi, prosím, nejpozději do neděle, já bych vám výtisky připravila do našeho boxu před vstupem do 
školy. 
ÚKOL K ODESLÁNÍ 

• Učeb str. 61/cv.64–do sešitu MAT školní děti provedou zápis, výpočet, zkoušku a odpověď ke 
slovní úloze,neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp 

 
 
PRVOUKA 

Ø Učebnice str. 59 – ROSTLINY CHRÁNĚNÉ, LÉČIVÉ, JEDOVATÉ- pročtěte si jednotlivé rámečky 
a pokuste se zapamatovat dělení: krátká souborná prezentace: 

https://slideplayer.cz/slide/12730689/ 
• Chráněné rostliny  -Pohovořte si s dětmi i nutnosti chránit rostliny, můžete si i vyhledat na webu 

seznam ohrožených druhů rostlin: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kriticky_ohro%C5%BEen%C3%BDch_druh%C5%AF_rostlin_v_%C4%8Cesku 
Online prezentace: 
https://slideplayer.cz/slide/3084732/ 
https://chranenerostliny.estranky.cz/fotoalbum/leknin-bily.html 

• Lěčivé rostliny - pohovořte si o tom, proč se sbírají (obsahují léčivé látky), jaké části sbíráme 
(list, nať, květ, kořen,……) a k čemu se užívají (výroba léčiv, kosmetiky, koření, čaje,….) 

Online prezentace: 
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-vlastiveda/dumy-3-2-vlastiveda04.pdf  
https://slideplayer.cz/slide/1916861/ 

• Jedovaté rostliny – pohovořte o bezpečnosti při sběru či styku s rostlinami 
Online prezentace: 
https://slideplayer.cz/slide/3084847/ 
Souborné online procvičovaní: 
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny 
https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/okrasne-jedovate-lecive-chranene/cv5.htm 
https://slideplayer.cz/slide/3387932/ 

• ÚKOL K ODESLÁNÍ: 
Opakovací pracovní list – na email vám zašlu jednoduchý pracovní list, děti jej doplní samostatně, 
odešlete scan či foto  buď na email či WhatsApp. Kdo si nemůžete pracovní list vytisknout, napište mi 
do neděle, výtisky připravím do boxu před školou. 

 
ANGLICKÝ JAZYK 
Krátké online hry na zopakování: 

• učiva 6.lekce 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/?cc=cz&selLanguage=cs 

• slovní zásoby z minulého týdne: 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs 
NOVÁ LÁTKA : 

• Učebnice str.49 – Story Is that Pam? 
Před samotným poslechem vysvětlete dětem tyto oblasti: 
1. krok -V této ukázce si děti mají osvojit přídavná jména k popisu vlasů, před poslechem si je vysvětlete: long 
– dlouhé, short – krátké, brown – hnědé, black – černé, blond – světlé, blonďaté, hair – vlasy------ tato 3 
vyznačená slovíčka přepište do slovníčku dle pracovního sešitu str. 92 – Unit 7 i s výslovností 
 
2. krok – užití slovesa have got -----   s dětmi jsme již procházely, zaměřte se pouze na 3. osobu č.j., např.: 
She has got long brown hair.         She´s got long brown hair. ------ Ona má dlouhé hnědé vlasy. 
He has got short blond hair.          He´s got short blond hair. -------- On má krátké světlé vlasy. 
 

https://slideplayer.cz/slide/12730689/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kriticky_ohro%C5%BEen%C3%BDch_druh%C5%AF_rostlin_v_%C4%8Cesku
https://slideplayer.cz/slide/3084732/
https://chranenerostliny.estranky.cz/fotoalbum/leknin-bily.html
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-vlastiveda/dumy-3-2-vlastiveda04.pdf
https://slideplayer.cz/slide/1916861/
https://slideplayer.cz/slide/3084847/
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny
https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/okrasne-jedovate-lecive-chranene/cv5.htm
https://slideplayer.cz/slide/3387932/
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_06/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs


3. krok – Používání otázek a frází ----Zde vám vypíšu jednotlivé fráze a otázky z textu i s překladem, projděte 
si je s dětmi před poslechem: 
1.Now, where´s my friend Pam?  - Kde je moje přítelkyně Pam?  2. Is that Pam?  Je tamto Pam?    No. Pam´s 
got long brown hair. – Ne. Pam má dlouhé hnědé vlasy.  3.  Look, she´s got long brown hair. – Podívej, ona 
má dlouhé hnědé vlasy.     Sssh Jack! He´s man. – Ššš Jacku! On je muž.   4. She´s got long hair! – Ona má 
dlouhé vlasy!     Yes, she´s got long black hair, Pam´s got long brown hair! – Ano, ona má dlouhé černé vlasy. 
Pam má dlouhé hnědé vlasy!     5. She´s got long brown hair!  - Ona má dlouhé hnědé vlasy.    Don´t be silly, 
Jack!  - Nebuď hloupý, Jacku!     6. Hello, Pam! I like your hair! – Ahoj, Pam! Tvoje vlasy se mi líbí!  7. But 
she´s got short blond hair! – Ale ona má krátké světlé vlasy! 
 
4. krok – Pusťte si poslech několikrát a pak nechte děti samostatně přečíst. Posílám odkaz na poslech i 
s prezentací: 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_07?cc=cz&selLanguage=cs 
 

• Pracovní sešit str. 60 – Postupujte dle zadání jednotlivých cvičení: cv.1 – podle poslechu 
dokreslete vlasy dané délky a barvy, poslech zašlu na email, cv.2 – zakroužkujte správná slova 
z nabídky 

• ÚKOL K ODESLÁNÍ: 
PS str. 60 – zašlete mi foto nebo scan této stránky buď na email či WhatsApp, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_07?cc=cz&selLanguage=cs

