
TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (18.05.20 – 22.05.20) 

ČJ 

I v tomto týdnu budeme opakovat, procvičovat a rozšiřovat znalosti učiva Vzory podstatných 

jmen rodu M a všech ostatních rodů. Opět pokročíme v kapitole Slovesa, zahájíme časování, 

nejprve čas přítomný a budoucí. (Měli jste si v UČ na str. 100 nastudovat tabulku). V učivu 

SLOVNÍ DRUHY se pomalu budeme blížit k závěru; zopakujeme a prohloubíme si Příslovce, 

Předložky, Spojky, Částice a Citoslovce. 

 

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

PO: (18.05.20) 

UČ – 100 / Přítomný čas – žlutý rámeček (ÚSTNĚ; tvořit slovesa v různých časech, zkoušet 

tvary jednoduché / složené, zvratná slovesa apod., určovat osoby) 

 Př. maluje (3.os.,č.j.,čas přít.); podobně – dívá se, hráli si, zazpíváme si, zpívala a další 

        101 / 2 (ÚSTNĚ; přesně podle zadání; část s KOŘENEM NEDĚLAT) 

 Př. – sloveso „psát“ Co děláš? – (já) Píšu. Co řekneš kamarádovi? (ty) Píšeš. A stejně 

zodpovědět další otázky a použít další slovesa v zadání = přemýšlet, volat, vymyslet si další. 

        55 / Příslovce – žlutý rámeček (znát tázací výrazy na příslovce = Kde? Kam? Kdy? Jak?) 

 Některá příslovce vznikla z přídavných jmen: dobrý – dobře, červený – červeně, atd. 

PS – SPOJKY dole 39 / 1 a, b (Přesně podle zadání.); část „c“ NEDĚLAT 

         39 / 2 a, b (Opět přesně podle zadání.) 

brož. – 29 / 8 a (Doplň pravopis podstatných jmen.) 

UT: (19.05.20) 

UČ – 101 / žlutý rámeček (důležité pravidlo pravopisu, platí i pro budoucí čas – znát! 

 Př. loví, sází, spí, krmí, nosí, uloví, vysází, uspí, nakrmí, atd.) – vždy píšeme „í“ 

(PÍSEMNĚ; Vytvoř si a napiš 5 vlastních vět s podobnými slovesy – do S.) 

 Př. Jirka dnes celý den topí v kamnech. Maminka tě brzy nakrmí. 

         55 / 2 a (PÍSEMNĚ; do S_ČJ si předepiš 4 sloupce a označ je Kde / Kam / Kdy / Jak 

přesně podle obr. v učebnici; pak uvedená příslovce napiš do S pod správnou otázku) 

 Př. Kde – venku 

PS – ĆÁSTICE nahoře 40 / 1 a, b (Podle zadání.) 

        40 / 2 (Podle zadání. Př. – 1. věta:  Ať už jsou Vánoce. / Kéž by už byly Vánoce.) 

 Vymýšlejte si i své vlastní věty s částicemi. (př. Už abychom zase chodili do školy. Kéž 

by to nošení roušek už skončilo. atd. – samozřejmě nejenom na právě probíhající pandemii.) 

brož. – 29 / 8 b (Doplň pravopis podstatných jmen.) 

 



ST: (20.05.20) 

UČ – 101 / 4 (ÚSTNĚ – doplň pravopis a zdůvodni použité pravidlo; PÍSEMNĚ – vyber 5 vět, 

  a napiš do S-ČJ; Můžeš si to napsat s rodiči/sourozencem i jako diktát.) 

        101 / 5 (HRA – ÚSTNĚ; podle zadání – představ si sen, zapoj fantazii, a vytvoř příběh jako 

podle toho snu, používej slovesa v přít. čase.) 

 Př.  Jsem mezi Eskymáky, stavíme iglú, chodíme lovit tuleně a ryby, připravujeme si 

jídlo, ženy pečují o malé děti, já si s nimi hraji, smějí se, krásně se bavíme, atd. 

        56 / Předložky – žlutý rámeček (rozlišovat „předložku“ = píšeme zvlášť před slovem a  

  „předponu“ =  píšeme se slovem dohromady) 

 Př.  Šli do lesa / Petr doběhl poslední. / Dej to na místo / Namířil a vystřelil. 

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

         56 / 4 (Přesně podle zadání. Nakonec sečti body za celou stranu a dole máš hodnocení.) 

brož – 29 / 8 c (Doplň pravopis podstatných jmen.)  

ČT: (21.05.20) 

UČ – 102 / Budoucí čas -  žlutý rámeček (ÚSTNĚ; můžeme ho vyjádřit slovesy ve složeném 

tvaru – budeš číst, budete běhat, nebo v jednoduchém tvaru -  přečtu, poběží). Složený tvar 

se skládá z pomocného slovesa „být“ a z infinitivu (neurčitku) významového slovesa). 

 Ukázka: budeme zavařovat (budeme = pomocné sloveso / zavařovat = infinitiv) 

(Jednoduchý tvar vyjádříme pomocí základního slovesa a k němu přidané předpony.) 

 Ukázka: zavaříme (za- = předpona / vaříme = základní sloveso) 

         56 / 3 a (ÚSTNĚ; urči, co je předpona / předložka PÍSEMNĚ vyber 3 věty a přepiš do S) 

PS – 59 / 4 a (Vytvořte tvar slovesa přesně podle zadání osoba / číslo – všechna v přít.čase!) 

 Př. prosit: (1.os., č.j.) = (já) prosím 

        59 / 4 b (ÚSTNĚ – vytvořit se slovesnými tvary ze cv. „4 a“ věty; PÍSEMNĚ – 1 napsat) 

brož – 29 / 8 d (Doplň pravopis podstatných jmen.) 

PA: (22.05.20) 

UČ – 102 / 2 (ÚSTNĚ; přesně podle zadání; vymýšlej i svá vlastní slovesa ve J a S tvaru) 

 Př. doneseme = jednoduchý tvar (nemá pomocné sloveso „být“) 

       bude jíst = složený tvar (tvoří ho 2 slova; pomocné a významové sloveso) 

PS – ČASOVÁNÍ SLOVES v budoucím čase 60 / 1 a-d (POZOR v zadání části „b“ je chyba! 

Věta nezní „Vyvedl ho apríle“ – ale „Vyvedl ho aprílem!  

brož – 29 / 9 (Napiš si jako diktát. Pokud si nevěříš – můžeš si nejprve ústně procvičit.)  

Shrnutí učiva tohoto týdne (18.05.-22.05.20) 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (18.05.20 – 22.05.20) 

MA 

Opět se v tomto týdnu budeme věnovat písemným operacím s vyššími číselnými řády (do 

miliónu.), hlavně pís. násobení a dělení, převodům jednotek D, H, O, Č, zlomkům, slovním 

úlohám, zopakujeme si a připomeneme některé poznatky z geometrie a mnoho dalšího.  

Zkratky budou stejné, jako jsme doposud používali: 

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

PO (18.05.20) 

UČ – ZAJÍMAVOSTI – NAŠI SLAVNÍ PŘEDKOVÉ I SVĚTOZNÁMÍ HUDEBNÍ SKLADATELÉ 

 123 / Jak dlouho žili (INFORMATIVNÍ ÚLOHA – Projděte si slavné osobnosti uvedené 

na této stránce a zkuste zapřemýšlet, jestli Vám některá slavná jména něco nepřipomínají, 

do jakého oboru lidské činnosti by mohla patřit = skladatelé, malíři, spisovatelé, myslitelé, 

učenci, panovníci, básníci apod. Můžete využít i internetu (přes Google), kde vše potřebné 

k jednotlivým osobnostem najdete. Hlavní smysl této stránky je naučit Vás rozlišovat, co je 

např. 18. století a co už není. Je to trochu zvláštní, ale zpočátku Vás to asi bude trochu plést. 

Každé století nezačíná stejným číslem i v letopočtu. Nyní žijeme ve 21. století, přestože rok, 

ve kterém se nyní nacházíme, má na začátku 20, nikoli 21 – a to je ta zvláštnost. Abychom 

správně zařadili určitý konkrétní rok do správného století, musíme si k němu přidat ještě na 

začátek 1 (jedničku). Rok 1918, kdy vzniklo Československo (náš předchůdce dnešní České 

republiky), se nachází v 19+1 tedy ve 20. století (nikoli 19. století). Slavný český hudební 

skladatel Bedřich Smetana, který složil mnohé slavné opery (např. Prodaná nevěsta, Libuše, 

aj.) nebo slavný cyklus symfonických básní „Má vlast“, který každý rok otevírá významný a 

světově proslulý hudební festival Pražské jaro“, (pouštěli jsme si z něj nejznámější část 

„Vltavu“), tak tento náš hudební skladatel žil v letech 1824-1884. Nežil ale, jak bychom se na 

první pohled mohli domnívat, v 18. století, ale v 19. století (18+1). Zkuste si teď sami projít 

jednotlivé osobnosti ještě jednou, podívat se, ve kterém období žili a zařadit je do správného 

století.  Můžete si zkusit vypočítat, jak je uvedeno v nadpisu, jakého věku se dožili, kdo 

třeba zemřel nejstarší a kdo naopak jako nejmladší. (př. B. Smetana; 1884 – 1824 = 60 let) 

 Začátek století vždy 1.1. +číslo na začátku o 1 nižší, konec století 31.12 + stejné číslo 

 Př. 16. století = od 1.1. 1501 do 31.12. 1600 

 V učebnici najdete dole další ukázky posledních století (začátek a konec) dole. 

POČ – 23 / 1 (PÍSEMNĚ; podle znaků <, >  sloupec a) libovolné, b) sudé c) libovolné 

Doplníte tedy do sloupců vhodné číslo, aby platila nerovnost (větší/menší) a byla splněna 

podmínka, pro část c) – je příliš těžká a složitá – jsem ji upravil, doplňte sem, libovolné číslo 

 Př. sloupec a) 1 < 2 sloupec b) 1 000 < 1 200 sloupec c) 300 000 > 289 055 

PS-ZLOMKY – 21 / 10 (PÍSEMNĚ; Vypadá to děsně složitě, ale pokud se budete držet mého 

vodítka, hravě to zvládnete. Máte doplnit do tabulky chybějící údaje. Dáme se do toho.) 

 Nebudete se zabývat poslední větou v zadání, tu úplně vypustíte! 



Budete pouze zjišťovat chybějící údaje, a jak je uvedeno, můžete si pomoci kalkulačkou 

(máte ji všichni na mobilním telefonu). Ukážeme si postup výpočtu na 1. levém sloupečku 

pro půjčku neboli úvěr 10 000 Kč. 

 Důležité jsou už hned ty 2 údaje pod touto částkou (úvěr ke dni a splatnost ke dni) 

 Tyto údaje nám říkají kdy splátka půjčky začíná (02.04.2018), kdy končí (02.04.2023) 

 Všechny půjčky se splácejí většinou v měsíčních splátkách. To znamená, že  každý 

měsíc musí plátce/dlužník (kdo si peníze půjčil a splácí je) vrátit bance nebo tam, kde si 

peníze vypůjčil, přesně stanovenou měsíční částku. Tu mi zde nevidíme, máme ji teprve 

zjistit. Můžeme ale zjistit, kolik měsíčních splátek bude dotyčná osoba na tuto půjčku/úvěr 

potřebovat. Podívejte se znovu pozorně na dobu půjčky/úvěru (každý rok má 12 měsíců, 

tato půjčka se bude splácet přesně 5let, to je 5 . 12 měsíců = 60 měsíčních splátek 

 Zjistili jsme 1. požadovanou informaci = Počet měsíčních splátek = 60. 

Nyní zjistíme 2. požadovanou informaci, tj. výši měsíční splátky, tzn. kolik bude muset 

plátce/dlužník každý měsíc bance zaplatit. Zjistíme to tak, že „Celkovou splatnou částku“ 

(která nám, jak vidíte, narostla o úroky a poplatky na 18 000 Kč ) vydělíme 60 (celkovým 

počtem měsíčních splátek). 

 18 000 : 60 = 300 

A máme 2. požadovaný údaj = Výše měsíční splátky = 300 Kč. 

Poslední údaj zjistíte hravě, je to rozdíl částek splaceného úvěru a původní půjčky  (a to 

jsou úroky a poplatky bance za poskytnutí půjčky/úvěru). Vždy je dobré si zjistit, o jak 

vysokou částku nakonec bance zaplatíme nyvíc, čím je tato částka menší, tím výhodnější byl 

úvěr pro nás, čím je naopak vyšší, tím více na tom banka vydělala. Úroky jsou různé i 

poplatky, některé banky požadují i připojištění klienta, ale tomu se nyní věnovat nebudeme. 

 3. údaj = O kolik zaplatí víc, než kolik si vypůjčili = 18 000 – 10 000 = 6 000 Kč. 

Bance zaplatí klient/klienti (kdo si půjčil peníze) o 6 000 Kč víc, než si původně půjčil/i. 

Další 2 sloupce už podle mého návodu nyní zvládnete úplně všichni a bez pomoci rodičů. 

UT (19.05.20) 

UČ – 124 / 1 ZÁVISLOSTI – spíše se užívá termín PŘÍMÁ ÚMĚRNOST (projděte si tabulky). 

 Př. tabulka 1 – Dospělí: Jestliže 1 vstupenka stojí 40 Kč, pak 2 vstupenky budou stát 

2x více (2 . 40 = 80 Kč), 4 vstupenky 4 x více (4 . 40 = 160 Kč), 6 vstupenek 6 x více (6 . 40 = 

240 Kč) atd. Této závislosti říkáme také přímá úměrnost. 

 Př. tabulka 2 – Dítě: Ukazuje naprosto stejnou závislost s částkou 15 Kč za vstupenku. 

2 vstupenky = 2x více (30 Kč), 3 vstupenky = 3x více (45 Kč), 5 vstupenek 5x více (75 Kč atd. 

 Přečtěte si červený proužek!.  (rozumět termínu „PŘÍMÁ ÚMĚRNOST“) 

       124 / 2 (ÚSTNĚ; podle pravidla Přímé úměrnosti zjistěte celkovou cenu podle kusů triček) 

POČ – 24 / celá strana = VYNECHÁNO, ARITMETICKÝ PRŮMĚR JSME JEŠTĚ NEDĚLALI 

           25 / 1 (Týká se jedné vlastnosti trojúhelníků, a to trojúhelníkové nerovnosti; měli 

byste to znát, cvičili jsme to, posílal jsem vám k tomu podrobné vysvětlení v minulých 

týdnech. Připomenu: Součet libovolných 2 stran v trojúhelníku musí být vždy větší než 



délka 3. Trany Na této stránce máte uvedeny 3 strany, které patří jednomu trojúhelníku. 

Jsou v různých jednotkách, proto je to obtížnější. Podle pravidla o trojúhelníkové nerovnosti 

(viz výše) máte rozhodnout, jestli lze takový trojúhelník sestrojit. Nejprve si převeďte údaje 

pro 1 trojúhelník na stejné jednotky a pak to zjistěte. 

 Př. 25 / 1 vlevo / nahoře; 12 cm – 15 cm – 21 cm (sečtete vždy 2 strany a zjistíte, jestli 

je výsledek větší než třetí strana. Musíte ale vyzkoušet všechny možnosti, 12 + 15 > 21 / 15 + 

21 > 12 / 12 + 21 > 15. HLAVNĚ POZOR PŘI PŘEVÁDĚNÍ NA STEJNÉ JEDNOTKY!  

PS-ZLOMKY – 22 / 1, (V tomto cv. znázorňete na číselné ose přirozená čísla, použijte 

pravítko pro vyznačení přesně stejné vzdálenosti pro další čísla z řady, stačí do deseti. 

                          22 / 2 (Podobné cvičení, zde vyznačujete na číselné ose zlomky.) 

ST (20.05.20) 

UČ – 124 / 3 (ÚSTNĚ; vypočítat si pár příkladů podle tabulky jako rovnice; kdo nezvládne 

ústně, vypočítá PÍSEMNĚ rozkladem; př. 19 . 6 = (10 + 9) . 6 = 10 . 6 + 9 . 6 = 60 + 45 = 105) 

Připomenout si rovnici, zapsat si ukázkový příklad do S-MA, použít k tomu tabulku. 

 Př. y = 19 . 8 

      y = (10 + 9) . 8 

      y = 80 + 72 

      y = 152 

POZOR NA SPRÁVNÝ ZÁPIS ROVNIC A DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL! 

 1. na 1 řádku pouze 1 znaménko (=) 

 2. znaménka (=) musí být v dalších řádcích vždy pod sebou jako provázek 
 3. neznámou píšeme doleva, čísla doprava od znaménka (=) 

         125 / 7 (PÍSEMNĚ do S; z každého sloupce si vyber 1 př. na každou písemnou operaci) 

Zkoušky provádět nemusíš. 

POČ – 26 / 1 (Obvod trojúhelníku jsme se také učili (UČ 96); o = a + b + c, nejprve si ale vždy 

jednotlivé strany trojúhelníka převeďte na stejné jednotky! 

 Př. trojúh. ABC: a = 3 cm, b = 5 cm, c = 7 cm 

 o = a + b + c 

  o = 3 + 5 + 7 

 o = 15 cm 

Pomůcka u zlomkových částí: 26/1-vpravo HUP 1 / 4 m – převedeme na cm (1/4 ze 100 = 25 

cm); nyní již můžeme zjistit obvod = 25 + 37 + 43 = 105 cm 

PS-ZLOMKY – 22 / 3, 4 (Úplně stejným způsobem jako v předchozích cv. 1, 2; viz ÚT 19.5.)) 

ČT (21.05.20) 

UČ – 114 / GEO – Rovnoběžníky (nazývají se tak všechny geometrické útvary, které mají 4 

strany a protilehlé strany jsou rovnoběžné, př. čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník. 

Dosud jsme poznali dva z nich, čtverec a obdélník. Zopakujte si vlastnosti, výpočty obvodů a 

další informace podle UČ 93,105, 106 a 110). VŠE ÚSTNĚ 



POČ – 27 / 1 (Rovnoběžníkem se tu myslí obdélník, podle vlastnosti obdélníku má vždy 2 

protější strany delší a dvě protější menší. Vzorec pro výpočet obvodu máte už rovněž znát 

(UČ 105) o = 2 . (a + b). Převeďte si, než začnete počítat, vše na stejné jednotky, převádějte 

vždy na ty menší př. 12 cm / 50 mm, cm převedeme na mm = 120 mm, teď můžeme počítat. 

 

PS-ZLOMKY – 22 / 5 (Někdy může jeden bod znázorňovat více zlomků, př. 1/5 a 2/10 atd.) 

PA (22.05.20) 

UČ – 124 / 4 (PÍSEMNĚ; do S – vyber 4 příklady + u 1 z nich proveď zkoušku) 

         125 / 5 (KDO ZVLÁDNE, vypracuje ÚSTĚ, kdo ne, počítá písemně rozkladem do S-MA 

podobně jako ve ST u cv. 124 / 3)  

POČ – 27 / 2 (Pokud známe „o“ rovnoběžníku = obdélníku/čtverce atd. , zbývající stranu 

zjistíme tak, že od obvodu odečteme 2x délku známé strany.) 

 Př. o = 14 cm  a = 4 cm (v obdélníku je každá strana dvakrát, proto ji vynásobíéme 2) 

 14 – 2 . 4 = 14 – 8 = 6 

Nesmíme zapomenout na to, že i druhá strana je v obdélníku dvakrát (vždy dvě a dvě 

protilehlé strany jsou stejně dlouhé!). Proto ji ještě musíme vydělit 2 a dostaneme 1 stranu. 

 6 : 2 = 3 

Délka  strany „b“ = 3 cm 

Můžeme si případně udělat zkoušku zpětným výpočtem, zda nám vyjde obvod (14 cm). 

 o = 2 . (a + b) 

 o = 2 . (4 + 3) 

 o = 2 . 7 

 o = 14 cm (vyšlo to, jak vidíme ze zadání příkladu nahoře) 

PS-ZLOMKY – Opakování poznatků o zlomcích z posledního období. 

 

ZOPAKOVAT SI CELKOVÉ UČIVO ZA TENTO TÝDEN (18.05.-22.05.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (18.05.20 – 22.05.20) 

AJ 

V tomto týdnu si v další části UNIT 2 / D připomeneme dny v týdnu, s kterými jste se 

seznámili ještě v předešlé učebnici v rámci závěru učiva 1. pololetí. Vyráběli jsme si společně 

ve škole k tomuto účelu kartičky (Monday-Sunday) a přidali jsme si k nim i měsíce (January-

December). Naučíme se také základní frázi „Jaký je dnes den?“ = „What day is it today?“. 

Seznámíme se s jedním rozhovorem v učebnici mezi rozhlasovým moderátorem a 

posluchačem, který si sice nemůžete poslechnout (ze známých důvodů), ale můžete si ho 

přečíst, neboť ho máte v UČ úplně celý napsaný na str. 22 / 3. Pomůckou Vám bude slovní 

zásoba z PS – Slovníčku na str. 81 / 3. sloupec, část D. Brzy zjistíte, že slovníček možná někteří 

z Vás ani nebudete potřebovat, protože skoro všechna slovíčka již znáte z minulé učebnice 

Chit-Chat (nebo byste alespoň většinu z nich znát měli). Další pomůcku k učení najdete 

v gramatickém bloku PS – Přehled mluvnice na str. 72-73. Tak a můžeme se do toho pustit. 

 

ZKRATKY, KTERÉ POUŽÍVÁME: 

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

UČIVO NA TENTO TÝDEN ROZPRACOVANÉ NA JEDNOTLIVÉ DNY: 

UT: (19.05.20) 

UČ – 22 / 1 a (PÍSEMNĚ; Napiš do S-AJ dny v týdnu ve správném pořadí; POZOR v angličtině 

týden začíná nedělí = Sunday!) 

         22 / 1 b (ÚSTNĚ; Poslech samozřejmě dělat nemůžete, nemáte k tomu CD, ale můžete 

si sami všechny dny postupně vyslovit – výslovnost byste již měli znát z 1. pololetí, najdete ji 

v PS na str 81 / Days of the Week.) 

        22 / 3 b (ÚSTNĚ; Jak jsem řekl v úvodu, budete podle UČ cvičit rozhovor. Je poměrně 

dlouhý, navíc nemáte z domova možnost mít partnera do dvojice – až na 2 Vaše spolužáky, a 

nemáte ani, jak už bylo řečeno CD nahrávku. Ale využijete možnosti, kterou Vám učebnice 

nabízí, že celý rozhovor zde máte napsaný. Nejprve si procvičíte nejdůležitější věty, které 

by bylo dobré, abyste v rámci této lekce znali a uměli je používat. Níže Vám je uvádím. 

 DJ = disc jockey /di:džej; diskžokej/, zkratka vznikla z počátečních písmen slov 

 disc – cédéčko 

jockey – tak se nazývá jezdec sedící na závodním koni 

 Obě slova doslovně „legračně“ znamenají „jezdce“ ovládajícího „přehrávání CD“. 

Takto nějak vzniklo toto anglické slovo, které se dnes běžně používá i v ČJ pro muže 

nebo ženy, kteří na diskotéce pouštějí lidem hudbu k tanci 

Mel = dívka, která volá do rozhlasu a chce nechat zahrát písničku svému bratrovi. 

(DJ) – What´s your name?  (Mel) – My name´s Mel Bradley. 

(DJ) – How old are you?  (Mel) – I´m ten. 



(DJ) – Who´s your song for?“  (Mel) – It´s for my brother, Joe. 

(DJ) – When´s his birthday?  (Mel) – It´s on Tuesday. 

(DJ) – How old is he?   Mel) – He´s twelve on Tuesday. 

(DJ) – Where are you?  (Mel) – I´m at the shops. 

(DJ) – Is Joe there, too?  Mel) – No, he isn´t. Heś at home. 

(DJ) – Happy birthday, Joe. Here´s the song for you. 

Vyberte si, koho chcete hrát, a tuto postavu si nacvičte. Můžete si udělat i celý rozhovor 

sami. Pokud si na to někteří výborní žáci troufají. 

PS – 17 / 5 (Doplňte otázku vhodným tvarem „to be“ = is / are. Pak napište odpověď.) 

 Př. viz ukázka věta 1 

ČT: (21.05.20) 

UČ – 23 / 4 (ÚSTNĚ; procvičování otázek, minulý týden jste se tomu věnovali) 

 Př. Is he at home? – Yes, he is.  Are you at school? – No, I´m not. 

      Is she from the USA? – Yes, she is. Are they from France? – No, they aren´t. 

      Where are you from? – I´m from the Czech republic. 

     When is your birthday? – It´s in July. 

         23 / 4 (PÍSEMNĚ; 4 věty si napiš do S, 2 otázky a 2 odpovědi.) 

         23 / 5 a, b (ÚSTNĚ; nejprve seřaďte otázky v části „a“ do správného pořadí podle 

       podle ukázky ve větě 1, potom přiřaďte k otázkám 1-10 správné odpovědi podle 

      části „b“) 

 Př. (1) How old are you? – (d) I´m twelve. 

PS – 17 / 6 a (Vytvořte ze slov v závorce otázku.) 

        17 / 6 b (Poslechněte si cv. ze svého CD a z PS doplňte pod otázky správné odpovědi.) 

 Př. viz ukázka věta 1 (Interviewer) a věta 2 (Ben) 

PA: (22.05.20) 

UČ – 23 / 6 (ÚSTNĚ; Protože nemáte CD a nemůžete dělat skutečný poslech, vymyslíte si 

         sami podle tabulky vhodné odpovědi k otázkám 1-5.) 

 Př. What is her name? – Her name is Jane. / What is his name? – His name is John. 

        23 / 7 a (PÍSEMNĚ; Doplň vhodně text a přepiš do S-AJ.) 

 Př. Our caller is Mel Bradley. 

PS – 18 / 1 (Vyhledej a zakroužkuj podle ukázky v tabulce názvy dnů v týdnu.) 

         

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA TOHOTO TÝDNE (18.05.-22.05.20) 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (18.05.20 – 22.05.20) 

PŘ 

PO (18.05.20) 

UČ – V tomto týdnu si celkově shrneme a připomeneme učivo kapitoly „Ekosystém rybník“ a 

přejdeme na nový závěrečný Ekosystém potoků a řek. Tento ekosystém si rozdělíme na část 

rostlin, ryb, ptáků a savců vyskytujících se nebo žijících v potocích, řekách nebo jejich okolí. 

UČ – 64-66; shrnutí poznatků učiva Ekosystém rybníky; 68 (napsat si stručný zápis do S-PŘ, 

nejdůležitější rostliny, živočichové – ryby, ptáci, savci, názvy, kde se vyskytují, jak vypadají, 

čím se živí apod. 

Doplňkové otázky pro procvičování: 

1.) Jaké druhy rostlin se v blízkosti potoků a řek vyskytují? 

2.) Jaké ryby žijí v potocích a řekách? 

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

4.) Jaké ptáky můžeme spatřit v okolí potoků a řek? 

5.) Který velmi krásně zbarvený pták si v březích řek vydlabává noru? 

6.) Jací savci se vyskytují v okolí potoků a řek? 

7.) Který z nich často na řekách buduje „přehrady“ (zátarasy z kusů dřev a větví)? 

8.) Je tento savec masožravec? 

9.) Který vodní savec má mezi prsty plovací blány? 

10.) Čím se tento savec živí? 

Pokračování práce na nějakém vlastním projektu, který máte rozpracovaný.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (18.05.20 – 22.05.20) 

VL 

ST (20.05.20) 

Tento týden se ze severu Čech přesuneme mírně na východ do Královéhradeckého kraje. 

Krajské město se sice nazývá Hradec Králové, ale odvozené přídavné jméno musíme trochu 

upravit a vlastní jména v názvu města prohodit. Jak už jsme se minulý týden dozvěděli u 

předcházejícího Libereckého kraje, pohoří Krkonoše prochází dvěma kraji, a to zmiňovaným 

Libereckým krajem a současně i krajem Královéhradeckým. Ti, kteří se učí hrát na hudební 

nástroj klavír, budou možná vědět, že se tu vyrábí proslulá česká značka Petrof. Rovněž 

celkem nedaleko našeho města Šumperk, v Krnově, se nachází výroba podobného nástroje, 

varhan. Je tu i varhanická škola. Ale o tom více, až budeme probírat Moravskoslezský kraj. 

Královéhradecký kraj nabízí úchvatný skalnatý ráj pro horolezce, Prachovské skály (Jistě si 

v souvislosti s nimi vzpomenete na film Jak dostat tatínka do polepšovny, který se v jejich 

okolí natáčel. A pro milovníky zvířat se tu ve Dvoře Králové nachází opravdové Safari. 

Informace k učivu naleznete v UČ. na straně 50. Na začátku týdne Vám jako obvykle přepošlu 

ještě rozšiřující doplňkové podklady k tomuto učivu, abyste měli více podkladů k přípravě. 

Návodné otázky k opakování: 

1.) Jak se nazývá krajské město Královéhradeckého 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 Královéhradeckého kraje významné památky (např. hrady / 

zámky)? 

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

6.) Vyjmenuj alespoň několik velkých měst v Královéhradeckém 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 nějaký PROJEKT z učiva 2. pololetí, pokračuje v této činnosti. 

OPAKOVÁNÍ UČIVA – KRAJE ČR (Ústecký, Liberecký kraj) 

 


