
TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (11.05.20 – 15.05.20) 

ČJ 

V tomto týdnu ještě budeme stále opakovat a procvičovat nedávno dokončené učivo Vzory 

podstatných jmen rodu M (a také připomenutí vzorů všech ostatních rodů). Budeme se 

nadále věnovat v předešlých týdnech zahájenému učivu SLOVESA a to především slovesným 

tvarům a slovesným časům. Rovněž budeme pokračovat v učivu SLOVNÍ DRUHY, kde se po 

ohebných SD zaměříme na neohebné SD (Příslovce, Předložky, Spojky, Částice a Citoslovce). 

 

UČ = učebnice / PS = pracovní sešit / brož – brožurka vzorů / S = sešit 

PO: (11.05.20) 

UČ – 97 / KAPITOLA VIII (SLOVESA – připomenutí základních poznatků o Slovesech; osoba, 

číslo, čas, nově pak ještě přibude způsob – zatím se tuto slovesnou kategorii neučíme) 

          97 / (připomenout si tyto poznatky, viz žlutý rámeček) 

          97 / 2 a (POUZE TUTO ČÁST a ÚSTNĚ; Vyhledej všechna slovesa, urči osobu a číslo) 

 Př.  obešel jsem = os.1. (já), č.j. 

PS – pokračování v dokončování kapitoly  SLOVNÍ DRUHY , část 6 – PŘÍSLOVCE 

………38 / 1; SD – PŘÍSLOVCE (PÍSEMNĚ, napiš vhodné příslovce, můžeš 2 ke každému slovu) 

 Př. seděl – tiše 

         38 / 2; (PÍSEMNĚ; slova protikladná = antonyma / opozita; Doplň je vhodně do vět.) 

 Př. Nedávej si tašku dopředu, dej si ji dozadu. 

brož. – 28 / 4 (Vypracuj přesně podle zadání. př. Nastaly mrazy.) 

UT: (12.05.20) 

UČ – 98 / SLOVESNÉ TVARY (ÚSTNĚ; poznat rozdíly; žlutý rámeček) 

Rozlišujeme:  JEDNODUCHÝ / SLOŽENÝ TVAR 

 Př. jednoduchý tvar (JT) = chodí  složený tvar (ST) = bude chodit 

POZOR  na 2 ZVLÁŠTNOSTI: 

  1.)  Všechny tvary sloves v min. čase považujeme za tvary složené! 

 Např. „viděla, uměl,  blížili se, zpíval si“ 

 2.)  Zvratná slovesa (pokud nejsou v min. čase) považujeme za tvary jednoduché! 

 Např. „dívám se, zpíváme si, zabaví se, poradíš si“ („hrála si“ = min.č. =tvar složený) 

          98 / 2 a (PÍSEMNĚ do S; napiš si několik vět (4-5) jako cvičný D na VS, ZBYTEK ÚSTNĚ) 

         98 / 2 b (ÚSTNĚ, do S nic nepodtrhávej – pouze vyhledej slovesa, urči tvary J / S) 

 Př.  přibila jsem (hřebík) = složený tvar  dáváme = jednoduchý tvar 

PS – pokračování v dokončování kapitoly  SLOVNÍ DRUHY , část 7 – PŘEDLOŽKY  

        39 / 1 (PÍSEMNĚ; Předložky zakroužkujte, pak je spojte, aby vytvořily provázek, na 

kterém budou všechny navázané jako korálky, nad zbylá slova napište číslicí číslo SD!) 



        39 / 2 (PÍSEMNĚ; Zopakujte si nejdříve, co je „předpona / předložka“ (došel – do školy) 

 Př. (do)běhl – „do“ je zde předpona, slabiku píšeme dohromady = doběhl 

(s)kamarády – „s“ je zde předložka (7.pádu), slovo píšeme zvlášť = s kamarády 

brož. – 28 / 5 (Doplňte pravopis koncovek podstatných jmen. Spojte se správným obr..) 

ST: (13.05.20) 

UČ – 99 / TVAR URČITÝ / NEURČITÝ (ÚSTNĚ; poznat rozdíly; žlutý rámeček) 

 Př.    maluji (já), dívá se (on/ona), zazpíváme (my), zacvičí si (oni) 

Pokud můžeme určit slovesnou osobu (uvedena v závorkách), jedná se o tvar určitý. 

 Př.    vidět, pracovat, učit se, přichystat si = slovesa zakončena na „t“ 

Pokud nemůžeme určit osobu, nazýváme tyto tvary neurčité = končí na „-t,-ti, nebo -ci“ 

 malovat, stavět, hlídati, postrádati, péci, vléci (tvary na „ti a „ci jsou spíše zastaralé) 

……….99 / 1 a (PÍSEMNĚ DO S – připravte si 2 sloupečky, označte je  (JT) a (ST) 

 Jak uvažují zvířata – vyhledejte slovesa a pište do správného sloupečku 

 Př. Stonožka = Jsem ráda, že se nemusím obouvat. 

 jsem = jednoduchý tvar (JT)  nemusím se obouvat = složený tvar (ST) 

          99 / 1 b (ÚSTNĚ; vysvětlete podle zadání, níže je ukázka takto vysvětli zbylá zvířátka)) 

 Př. Stonožka má hodně končetin/noh (sice se jí říká sto-nožka, ale sto jich opravdu 

není). Bylo by pro ni tedy složité a náročné si na každou obouvat jednu botu. 

PS – 56 / OPAKOVÁNÍ S MAGIKEM, č. 4 – Podstatná jména (pokračování z min. týdne) 

         56 / 3 (PÍSEMNĚ; Zakroužkuj v závorce správný tvar podle i/y – zde př. nepotřebujete). 

brož – 28 / 6 (Vyluštěte křížovku a vyřešte tajenku.) 

  

ČT: (14.05.20) 

UČ – 99 / 2 a  (PÍSEMNĚ, VYBER si 10 slovních spojení a NAPIŠ je do S) 

 Př.  Mýt nádobí v myčce, atd. (ÚSTNĚ ZDŮVODNI PRAVOPIS VE ZBYLÝCH SLOVECH!) 

         99 / 3 a, (PSEMNĚ; vylušti a zapiš si do S slovesa v přesmyčkách) 

 Př.  TEŽEMA = mažete. 

         99 / 3 b, c (ÚSTNĚ URČETE osobu / číslo / čas a VYTVOŘTE infinitiv = neurčitek) 

 Př.  mažete – os.2. (vy), č.mn., č.přít; infinitiv = mazat 

PS – 59 / 3 a, (PÍSEMNĚ; vyhledej a vyznač ve čtyřsměrce uvedená slovesa, určení času 

PROVEĎ ÚSTNĚ; POZOR – některá písmena ve čtyřsměrky patří k více slovesům!) 

         59 / 3 b (ÚSTNĚ, ke každému slovesu – vedle čtyřsměrky – vytvoř infinitiv = neurčitek) 

SLOH – Zkuste si vyprávění nějakého zážitku z květnových prodloužených víkendů, použijte 

např. zážitky s rodinou, nebo pokud jste byli na nějaké vycházce, výletu apod. Napište mi do 

S-ČJ (pokud máte u sebe S-ČT/SLOH můžete i tam – nevím jestli nezůstaly ve škole) krátkou 

osonovu Vašeho vyprávění (třeba 5-6 bodů POZOR OSNOVA = 1-2 slova, nikoli celé věty! 

 



PA: (15.05.20) 

UČ – 100 / žlutý rámeček a TABULKA SLOVESNÝCH TVARŮ (Prostudovat, slovesa dělíme do 

slovesných tříd, to se ještě neučíte a ani na 1. stupni nebudete. V dolní tabulce vidíte, jak se 

tvary sloves v přítomném čase mění podle toho, do které třídy sloveso patří.  

PS – 58 / 4 a (PÍSEMNĚ; doplňte slova z nabídky, některá opakovaně) 

 např. „Umyl jsem si ruce.“ 

brož – 28 / 7 (Škrtni slovo, které je pravopisně špatně a do věty nepatří.)  

 

Shrnutí učiva tohoto týdne (11.05.-15.05.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (11.05.20 – 15.05.20) 

MA 

Tento týden budeme pokračovat v rekapitulaci (shrnutí) učiva o zlomcích, připomeneme si 

pravidla řešení a správného zápisu rovnic (co je „neznámá“, jak se píše znaménko „rovná 

se“), vrátíme se k písemným operacím (zejména písemnému dělení a násobení) s vyššími řády 

(ST), opět si procvičíme řešení slovních úloh, připomeneme si převody j. D, H a O a hlavně se 

zase o kousek přiblížíme k pomyslnému cíli – zvládnutí učiva MA pro 4. ročník ZŠ. 

Zkratky budou stejné, jako jsme doposud používali: 

UČ = učebnice / PS = pracovní sešit / brož – brožurka vzorů / POČ = početník / S = sešit 

PO (11.05.20) 

UČ – 120 / 9 (ÚSTNĚ; 1 část z celku vypočítáme známým výpočtem „celek : jmenovatel“) 

         120 / 10 (ÚSTNĚ; využijte obrázku hnědých tyčinek, ÚLOHA JE VELMI SNADNÁ!) 

……….120 / 11 (PÍSEMNĚ; vyber si 2 př a vyřeš do S-MA) 

POČ – 20 / 3 (PÍSEMNĚ; převádějte si na menší jednotky, pokud to jde, můžete i na větší) 

 POZOR na převody vyjádřené zlomkem: jako 1 / 1 000 t  = 1 kg ; (1 t = 1 000 kg) 

 NEZAPOMEŇTE POROVNAT pomocí znaků <, =, > 

PS-ZLOMKY – 20 / 5 (PÍSEMNĚ; zadání, KOLIK MOHLI UŠETŘIT dělat vůbec nebudete!) 

 V zadání úlohy je pro Vás důležitý pouze údaj 30 000 Kč, to je pro Vás celek 

(průměrný měsíční příjem celé rodiny = kolik oba rodiče vydělali do společné domácnosti).Z 

tohoto celku budete počítat jednotlivé položky na výdaje. Opět podle známého výpočtu 

(celek : jmenovatel = část celku). 

 Př. položka (bydlení/voda/energie = 1/ 4 ze 30 000 = 30 000 : 4 = 7 500 Kč 

 POZOR u položek (oblečení, obuv, drogerie) a (zdraví) musíte ještě (.) 2 (2/20, 2/50) 

UT (12.05.20) 

UČ – 121 / 12 (ÚSTNĚ; řešíme podobně jako cv. předchozího dne) 

         121 / 13 (ÚSTNĚ; minulý týden jsme si procvičili, co je to sleva a jak ji vypočítáme, 

pokud jste to zapomněli, připomeňte si to z učiva minulého týdne) 

 Př. původní cena – sleva = nová cena 

 Nejprve vypočítáme slevu: 1/3 z 720 = 720 : 3 = (600 + 120): 3 = 200 + 40 = 240 

 Nyní vypočítáme novou cenu: 720 – 240 = 480 

         121 / 14 (PÍSEMNĚ; vyber si 3 př, napiš do S, 1 udělej se ZK, zkoušku děláme sčítáním!) 

POČ – 20 / 4 (PÍSEMNĚ; oprav, co je špatně) 

PS-ZLOMKY – 20 / 6 (PÍSEMNĚ; Dnes se něco dozvíte a společně si řekneme o půjčkách, 

úrocích a dluzích. V dnešním světě nás obklopuje řada možností a příležitostí nákupu, ale 

také nebezpečí a potřeby veliké obezřetnosti, opatrnosti a zodpovědnosti. Jednou takovou 

v dnešní době aktuální finanční na jedné straně „pomocí“ na druhé straně „povinností“ je 



„PŮJČKA“. Pokud potřebujeme finanční prostředky (peníze) na pořízení domu, bytu, auta, 

dovolené a jiného, co si ze svých příjmů nemůžeme okamžitě dovolit, protože na to 

nemáme ani ve svých úsporách dostatečnou finanční částku/sumu peněz, můžeme si 

pomoci půjčkou/úvěrem od banky. To je ta „lepší“ stránka. Pokud nám banka peníze 

přidělí, což se složitě schvaluje, ale většině případů a u skoro všech žadatelů se to nakonec 

zdaří, začíná ta „horší část“, a to je povinné splácení této půjčky a k ní splácení tzv. ÚROKŮ 

(těch je několik druhů a typů) a ty platíme za to, že nám banka peníze poskytla. Je to tedy 

jakási odměna bance za její služby. Když tedy nakonec celou půjčku splatíme, zaplatíme 

bance částku mnohem vyšší, než jsme si původně půjčili (navýšenou ještě o tyto úroky 

navíc). Může se tedy například stát, že si nějaká rodina chce pořídit dům a na nákup domu 

potřebuje 1 milion korun. Ten jí banka půjčí, ale tato rodina vrátí bance zpátky kromě tohoto 

půjčeného milionu korun třeba i 200 000 Kč navíc (tzv. úroky). Teď víte, co jsou to PŮJČKY. 

Podívejme se ale na náš příklad z PS-ZLOMKY 

 Pan Zeman má bance splatit 240 000 Kč (půjčka + úroky + poplatky za vedení účtu, 

výpisy z účtu, korespondenci apod.). Pan Zeman už něco bance vrátil = splatil. Je to 5/8 této 

částky. Máte vysvětlit jak tuto částku vyjádřenou zlomkem vypočítáte a zjistit zbývající část, 

kterou mu zbývá ještě bance zaplatit. Níže uvádím návod postupu.. 

 Zápis: dosud splatil …………. 5/8 z 240 000 Kč 

  má ještě splatit …….. 3/8 z 240 000 Kč 

Víc už Vám neporadím, pouze připomenu, že jste takto již mnohokrát počítali část celku a 

máte na to ode mě i takovou pomůcku, kterou jsme si říkali ještě, když jsme byli všichni 

společně ve škole a máte znát i jeden důležitý výpočet části celku. Věřím, že to zvládnete. 

NAKONEC SI JEŠTĚ NĚCO POD MODRÝM PÁSKEM PŘEČTĚTE O PŮJČKÁCH A DLUZÍCH! 

ST (13.05.20) 

UČ – 121 / 16 (PÍSEMNĚ – ŘEŠENÍ ROVNIC; do S, hlídej si správný zápis pod sebe viz ukázka) 

 Sledujte nákresy pod zadáním, ty Vám ukazují, jak neznámou vypočítat! 

 Př. (1. Rovnice) x = menší část, budeme odčítat 

Neznámou píšeme vlevo, znaménka „rovná se (=)“ pod sebe, ZK děláme dosazením čísel. 

 Př.    x = 56 – 27 

          x = 28 

 ZK: 28  = 56 – 27 

        L   =   P (Ve zkoušce uvedeme, že L ,levá strana rovnice = P, pravé straně.) 

POČ – 21 / 1 (PÍSEMNĚ; pouze levý sloupec! Nejprve si připomeň, pak převeď jednotky O.) 

 21 / 2 (PÍSEMNĚ; převeď na stejné jednotky, převáděj na ty menší, pokud to nejde) 

 Nakonec ještě porovnej oba převody (levý/pravý) znaménky <, =, >. 

PS-ZLOMKY – 21 / 7 (Zkuste se nad otázkami zamyslet, týkají se předchozího cvičení, 

kterému jste se věnovali včera (UT-12.5.).). Informace najdete na str 20 pod modrým 

páskem pod názvem „Povídejte si o půjčkách a dluzích“. Zadával jsem to přečíst již včera. 

  



ČT (14.05.20) 

UČ – 122 / 18; SLOVNÍ ÚLOHA – ZLOMKY (PÍSEMNĚ do S, zápis, výpočet, odpovědi) 

 NÁPOVĚDA: V této úloze se mluví o sušení léčivých rostlin. Když je natrháme, jsou 

vlhké, obsahují vodu, ta se musí pro další zpracování odstranit. Proto byliny, ale i houby a 

jiné plody před uskladněním v syrovém stavu musíme usušit (zbavit vody), jinak by se zkazily  

 Tím, že ale usušíme plody, v tomto případě byliny, sníží se jejich hmotnost. My zde 

máme vypočítat, kolik vážily 3kg jitrocele a 5kg maliníku po usušení. 

 Hmotnost jitrocele se snížila  na 1/5 , usušený vážil tedy 1/5 původní hmotnosti. 

 Hmotnost maliníku se snížila na 1/4, usušený vážil tedy 1/4 původní hmotnosti. 

Vašim úkolem je vypočítat nejprve 1/5 z 3 kg a pak 1/4 z 5 kg. To samozřejmě nepůjde. 

Musíte si nejprve převést „kg“ na „g“ podle převodu 1 kg = 1 000 g 

 V učebnici Vám napověděli (3 000 : 5) a (5 000 : 4). 

Nyní byste to už měli zvládnout sami dokončit. Nezapomeňte, že ve SÚ jsou 2 otázky, musíte 

mít tedy 2 výpočty a 2 odpovědi. Nakonec si zopakujte rozdíl ve výrazech (o jednu pětinu / 

na jednu pětinu). Vysvětlovali jsme si to minulý týden při výpočtech slevy.  

POČ – 21 / 1 (PÍSEMNĚ; dokončit pravý sloupec! Dokončete převody j.O z předchozího dne.) 

           22 / 1 (PÍSEMNĚ;, pouze levý sloupec!; Doplň čísla, aby byl příklad správně.) 

PS-ZLOMKY – 21 / 8  (PÍSEMNĚ; můžete použít kalkulačku, použijte pro část 8 b cv. 20 / 5) 

 Po 7 let budou splácet měsíčně 4 000 Kč, (rok = 12 měsíců). Kolik zaplatí po 7 letech 

/ O kolik korun zaplatí bance víc na úrocích a poplatcích? 

PA (15.05.20) 

UČ – 122 / 19 (PÍSEMNĚ celé vyřešit do S-MA; u 1 př. udělat ZK) 

         122 / 23 nebo 25 (PÍSEMNĚ, vyber si 1 SÚ, vyřeš do S-M; zápis, výpočet, odpověď) 

POČ – 22 / 1 (PÍSEMNĚ; dokončit pravý sloupec!) 

PS-ZLOMKY – 21 / 9 (Toto cvičení hrát nemusíte, nechci, abyste si hráli na lidi, kteří 

okrádají jiné lidi. Určitě si ale o nich přečtěte, ať víte, na jaké lidi si v životě máte dávat 

pozor! Těmto osobám nejde o to, aby Vám pomohli, ale aby Vám ublížili a sami vydělali 

peníze na Vašem a cizím neštěstí. Buďte vždy velice opatrní, než si někdy v životě nod 

někoho půjčíte peníze!! 

 

 

ZOPAKOVAT SI CELKOVÉ UČIVO ZA TENTO TÝDEN (11.05.-15.05.20) 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (11.05.20 – 15.05.20) 

AJ 

V tomto týdnu zahájíme předposlední část z hlavních částí lekce, U2 / C – Mickey, Millie and 

Mut. Seznámíte se se dvěma sourozenci a jejich pejskem Mutem. Protože jste ode mě 

všichni na minulý týden obdrželi a doufám, že i zhlédli, poslechové a myslím, že i názorně pro 

Vás hodně připravené video, nebudete mít problém sestavit jakoukoli větu se slovesem 

„být“ = „to be“ (am, is, are). Všechno potřebné už znáte z tabulek v UČ lekce U2/A – str 17 

(tvary slovesa to be, tvoření oznamovacích a záporných vět), U2/B – str 18 (osobní zájmena) 

a vlastně už i tázacích vět, kterým jsem se důkladně věnoval ve zmiňovaném půlhodinovém 

konverzačním videu, kde jsme společně procvičovali právě tvoření otázky s tímto slovesem 

ve spojení s užitím slovní zásoby na téma státy a města a větnou konstrukcí „Where are you 

from? / Where is (s)he from?“ a jejími obměnami. Osvěžíme si a připomeneme slovní zásobu 

„Family“ z minulého týdne a zopakujeme si zájmena (osobní a přivlastňovací – cv. UČ 18/ 3). 

Slovní zásobu k části U2/C najdete v PS ve Slovníčku – str 81 / prostřední sloupec dole, učivo 

ke gramatice pak v PS v Přehledu mluvnice – str 72-73. 

 

ZKRATKY, KTERÉ POUŽÍVÁME: 

UČ = učebnice / PS = pracovní sešit / S = sešit 

UČIVO NA TENTO TÝDEN ROZPRACOVANÉ NA JEDNOTLIVÉ DNY: 

UT: (12.05.20) 

UČ – 20 / 1 (POUZE NĚKOLIKRÁT PŘEČÍST A ROZUMĚT TEXTU, použít slovníček povoleno!) 

 Poslech ze známých důvodů dělat nemůžete, proto o to více procvičujte konverzaci, 

poté, co si přečtete text a seznámíte se se slovíčky, zkuste části nebo Ti zdatnější i celé věty 

odříkat zpaměti (pomáhejte si textem, nejprve si větu přečtěte, potom ji zkuste zopakovat 

nebo její část). Nakonec se pokuste několika větami příběh povědět anglicky, cokoli 

z textu. Pokud si vzpomínáte, ve škole, když někdo neměl zrovna při hodinách AJ k sobě 

spolužáka/spolužačku, se kterým si připravoval(a) rozhovory, mohli jste to odříkat i celé 

sami. Tento způsob „rozhovoru“ si zkuste s tímto článkem. Pokud budete mít možnost 

(sourozenci, rodiče, kteří trochu mluví anglicky), můžete to cvičit i s nimi. Sourozenci/Rodiče 

to budou pochopitelně číst z knížky, vy byste to měli říkat bez knížky. Víte, že po Vás nechci 

nikdy znát celý text zpaměti. Co si zapamatujete, to řeknete. Důležité je mluvit anglicky, 

používat naučená slovíčka a fráze a cvičit si tak paměť. 

PS – 15 / 6 (Doplňte věty vhodným přivlastňovacím zájmenem – my, your, his, her, atd.) 

 Cvičení je dosti náročné, proto Vám ho usnadním. Za počátečními písmenky 

vynechaných slov se ukrývá nějaké slovo (1 – dog, 2 – car, 3 – cat, 4 – brother, 5 – mobile 

phone). Před tato slova, ale musíte už sami doplnit správné přivlastňovací zájmeno 



ČT: (14.05.20) 

UČ – 21 / 3 (ÚSTNĚ; tvořte podle tab cv. 2 otázky, viz ukázka věta 1) 

        .21 / 4 (ÚSTNĚ; tvořte k otázkám krátké odpovědi, POZOR na zájmena ve větách a užití 

správného tvaru slovesa „to be“ (být), podrobně to vysvětluji v poslechovém videu (z PA 

1.5.20), které jsem Vám, jak už jsem uvedl na začátku, všem přeposlal na maily. 

 V singuláru (č.j.)  Is he / she / it ….. ?  Yes/No, he-she-it is/isn´t. 

 V plurálu (č.mn.) Are we / you / they …… ? Yes/No, we-you-they are/aren´t. 

 Zájmeno „you“ = ty / vy (obě zájmena!) př. Are you happy? = Jsi / Jste šťastní? 

PS – 16 / 1 (PÍSEMNĚ; Doplňte otázky správným tvarem slovesa „to be“ = (Is / Are.)  

        16 / 2 (Seřaďte slova do věty ve správném pořadí, větu napište na linku u čísla věty.). 

PA: (15.05.20) 

UČ – 21 / 5 a (ÚSTNĚ; Opět kvůli nemožnosti poslechu si uděláte jen část 5 – a, vyberte 

k číslům 1 – 9 na linky vhodné slovo nebo výraz, může být i stažení tvar. NEPIŠTE TAM!!) 

 Př. 1 – Hello, are you our new neighbours? (Ahoj, (vy) jste naši nový sousedé? 

 POZOR! Zájmeno „you“ tu může znamenat pouze „vy“ – slovo neighbours je v mn.č.! 

PS – 16 / 3 (PÍSEMNĚ; Máte odpovědět na otázky podle sebe. Ukázka – věta 1) 

        16 / 4 (PÍSEMNĚ; K otázkám pište odpovědi, použijte správné zájmeno a tvar „to be“.) 

 POMÁHEJTE SI OBRÁZKY, TY VÁM NAPOVÍ, JESTLI NAPSAT YES / NO do odpovědi. 

 Př. Is she from China? ( Dívka v  ruce drží anglickou vlajku, nemůže být z Číny.) 

  Proto správná odpověď je:  No, she isn´t. 

 

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA TOHOTO TÝDNE (11.05.-15.05.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (11.05.20 – 15.05.20) 

PŘ 

PO (11.05.20) 

UČ – Tento týden zakončíme Ekosystému rybníků. V závěrečné části se budeme opět, jako 

minulý týden věnovat Živočichům v blízkosti rybníku a v jeho okolí, tentokrát však ptákům a 

savcům (UČ 66). Z ptáků jste jistě už všichni alespoň jednou spatřili plavat na hladině rybníku 

labuť nebo labutě, rozhodně jste ale už někdy na rybníku viděli kachny a kačeny (kačeří samci 

jsou barevně zbarveni, typická je pro ně zelená zbarvená hlava a hnědý krk, které od sebe 

odděluje bílý proužek mezi nimi. Kačeny samice jsou hnědo šedě zbarvené s prosvítajícím 

bílým peřím). Na rybníku nebo v jeho blízkosti můžeme spatři nám z učiva o VS po L dobře 

známou kachnu lysku, kterou tak nazýváme podle bílé skvrny/lysiny na čele. Ze savců je to 

patrně asi nejznámější zástupce těchto savčích živočichů vyskytujících se v blízkosti rybníků, 

ondatra pižmová. 

UČ – 66 (napsat si stručný zápis do S-PŘ, nejdůležitější ptáky a savce, názvy, kde se vyskytují, 

jak vypadají, čím se živí apod. 

Doplňkové otázky pro procvičování: 

1.) Jaké druhy ptáků žijí v blízkosti rybníků? 

2.) Znáš nějaké zástupce těchto ptáků? 

3.) Dokázal(a) bys popsat, jak vypadají?. 

4.) Víš, čím se tito vodní ptáci živí? 

5.) Jací savci se vyskytují kolem rybníků? 

6.) Uměl(a) bys popsat ondatru pižmovou? 

7.) Čím se tito vodní savci živí? 

8.) Zkus několika větami shrnout celý ekosystém rybníky, vyjmenovat zástupce všech 

skupin, rostlin a živočichů vyskytujících se přímo v/na nebo v okolí rybníku. 
 

Pokračování práce na nějakém vlastním projektu, který máte rozpracovaný, pokud jste 

ještě od zahájení „domácí výuky“ tuto část nesplnili.  

Zbytku týdne SHRNUTÍ UČIVA 12. KAPITOLY – Ekosystém rybníků (Rostliny a živočichové). 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (11.05.20 – 15.05.20) 

VL 

ST (13.05.20) 

Od Ústeckého kraje se v tomto týdnu přesuneme hned vedle do severně nejvzdálenějšího 

kraje a oblasti na území ČR do Libereckého kraje. V tomto kraji se nachází hned tři významná 

pohoří. Vedle Jizerských a Lužických hor sem z části zasahuje i nejvyšší pohoří, Krkonoše 

s nejvyšší horou na území ČR – Sněžkou (1 602 m.n.m.), která se ale nachází již na území 

sousedního kraje, a to Královéhradeckého Je to hornatý, kopcovitý kraj a nachází se tu řada 

lyžařských areálů, především v okolí Liberce a Jablonce nad Nisou. Nad Libercem se tyčí hora 

Ještěd s nádhernou stavbou, jež je nejen vysílačem, ale i hotelovým komplexem s restaurací 

a vyhlídkovou terasou. Je to nejznámější symbol Libereckého kraje. Na okraji Liberce se také 

nachází jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších zoologických zahrad v ČR, společně se 

Zoo Dvůr Králové, Praha Trója, Ústí nad Labem, Jihlava a Lešná u Zlína je považována za 

jednu z nejkrásnějších na našem území. Dokazuje to i řada českých filmů ze zvířecího 

prostředí, které se nebo jejich části natáčely právě v této Zoo. Liberecký kraj však neskýtá 

jenom turistická letoviska pro zimní sporty nebo příležitost vycházek za zvířaty; jsou tu 

k vidění i úžasné přírodní útvary jako např. Panská skála u Kamenického Šenova, kde se také 

natáčela jedna slavná scéna z filmu Pyšná princezna (Když v jednu chvíli Krasomila 

s Miroslavem prchají před pronásledovateli, ukryjí se před nimi u takové skály – to je právě 

ona!). Také v tomto kraji můžeme navštívit velmi navštěvované prázdninové letovisko u 

České Lípy, Máchovo jezero, což sice může znít zvláštně, ale je to vlastně uměle vytvořený 

rybník v místě, kde se původně nacházely a rozprostíraly spíše mokřiny a bažiny. O jeho 

založení se ve 2.pol. 14. století zasloužil náš slavný panovník král Karel IV. Ještě spoustu 

dalšího a mnohého se v tomto týdnu a o tomto kraji dozvíte a naučíte. Opět se Vám budu 

snažit v předstihu přeposlat upravené rozšiřující materiály k učivu v tisknutelné podobě. 

V UČ najdete krátkou zmínku o tomto kraji na str 49 / dole. Udělejte si opět do svých S-VL 

stručné zápisky, použijte také informace, které najdete v materiálech, jež Vám přeposílám. 

Návodné otázky k opakování: 

1.) Jak se nazývá krajské město Libereckého kraje? 

2.) Jaká významná řeka / řeky tímto krajem protéká / protékají? 

3.) Nachází se v okolí nějaké/nějaká pohoří, známé hory? 

4.) Vyskytují se na území Libereckého kraje významné památky (např. hrady / zámky)? 

5.) Jsou tu k vidění zajímavé přírodní úkazy (skály apod.)? 

6.) Vyjmenuj alespoň několik velkých měst v Libereckém kraji. 

7.) Které plodiny se v tomto kraji pěstují a která hospodářská zvířata chovají? 

8.) Jaké suroviny se tu těží? Jaký průmysl se tu vyskytuje? 

9.) Co se zde vyrábí? 

10.)   Uveď případně i další zajímavosti, o kterých víš nebo se Ti podařilo zjistit. 

Kdo ještě nevypracoval nebo nezahájil práce  z VL na nějakém PROJEKTU z učiva 2. pololetí, 

pokračuje v této činnosti. 

OPAKOVÁNÍ UČIVA – KRAJE ČR (Karlovarský, Ústecký kraj) 


