
TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (20.04.20 – 24.04.20) 

ČJ 

Tento týden se již opravdu blížíme do pomyslné cílové rovinky v učivu o vzorech podstatných 

jmen rodu mužského (dokonce kdysi ještě hodně dávno, jak si sám vzpomínám, se další vzory 

ještě ani vůbec neprobíraly a končilo se vzorem Stroj). Předposledním vzorem je vzor 

PŘEDSEDA. Tento vzor se tak trochu chová jako ženský vzor ŽENA. Má v některých pádech 

podobné koncovky (ta – žena / ten – předseda, bez ženy / bez předsedy, vidím ženu / 

předsedu; ženy / předsedy apod.). Rozhodující je ale samozřejmě rod (ta – žena, ten – 

předseda). Je to tedy mužský vzor (životný) a skloňujeme podle něho podstatná jména 

rodu mužského životného, zakončená v 1. p. č. j. na „-a“ (předseda) a ve 2.p. č. j. na „-y“ 

(předsedy). 

 

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

PO: (20.04.20) 

UČ – 92 / 1 a (nejprve vyhledejte, jak je vedeno v zadání, všechna 1 podle vz. předseda) 

         nápověda – je tam jen jedno 

         92 / 1 b  (vyhledejte všechna ostatní 1 rodu Ž a S – POZOR NEPODTRHÁVEJTE, JE TO DO 

UČEBNICE, VYPIŠTE MI JE DO S-ČJ do 2 sloupečků (vlevo = r. Ž / vpravo = r. S) 

         př. r. Ž = (ta) církev (bez) církve; vzor PÍSEŇ / PÍSNĚ 

         př. r. S = (to) učení (bez) učení; vzor STAVENÍ / STAVENÍ 

PS – z minulého týdne nám ještě zbývá cv. 57 / 5 – vzor STROJ (Tento způsob cv. jsme již 

mnohokrát v minulosti dělali; nejprve si červeně opravíte chyby v textu tak, že nad chybu 

napíšete správný tvar.) 

        ukázka: Fotili jsme si mořské krabi. (nad chybu ve slově napíšu „y“ = pány) 

 Až si opravíte celý text, na dolní linky ho celý ale úplně bez chyby a správně přepíšete. 

brož – 25 / 4 (Na linky napíšete slovo ze závorky ve správném tvaru.) 

        př. Pohádka o (král) – Pohádka o králi / královi skřítků (o muži / mužovi) 

Nezapomeňte, že vzor MUŽ, podobně jako vzor PÁN má ve 3. a 6. p. č. j. 2 možné tvary! 

UT: (21.04.20) 

UČ – 92 / 2 a (Vypracujte do S přesně podle vzoru.) 

         92 / 2 b (Uděláte ústně; př. kytarista – (bez) kytaristy jako předseda (bez) předsedy) 

PS – Protože bohužel cvičení jsou společná pro oba vzory a vzor SOUDCE se budeme učit až 

příští týden, vypracujete cv. 1 a 2 pouze pro vzor PŘEDSEDA, ostatní slova vůbec zařazovat 

ani nijak vypracovávat nebudete! 

         55 / 1 a (Určíte rod a vzor, vzor určíte pouze u slov, která patří do vzoru PŘEDSEDA, 

slova podle vzoru SOUDCE (př. ten zástupce – (bez) zástupce) přeskočíte a vynecháte! 



   PS –  Vrátíme se zpátky v PS ke kapitole V. SLOVNÍ DRUHY, kde souběžně s učivem VZORY 

PODSTATNÝCH JMEN r. M, kde jsme naposledy procvičovali a opakovali PŘÍDAVNÁ JMÉNA. 

Dnešním dnem zahájíme ZÁJMENA. 

           37 / 1 – Zájmena souvisí se slovesy, protože nám pomáhají určit slovesnou osobu. 

           Dobře si přečtěte zadání, máte tam dokonce pomůcku = nabídku zájmen do vět. 

           př. My tam půjdeme také. (vybrali jsme 3 – my) 

ST: (22.04.20) 

UČ – 92 / 3 (Dnes si zahrajete HRU. Procvičíte si na ní vzor PŘEDSEDA. Nejprve si ale na úvod 

něco zajímavého povíme. Jak jste si jistě všimli ze zpráv a informací v TV, na internetu, v tisku 

apod., letošní rok se zapíše natrvalo do historie konání olympijských her (OH). Ještě nikdy 

nebyly v novodobé historii OH přesunuty na pozdější rok, než ve kterém se měly konat. Od r. 

1896 kdy se poprvé konaly novodobé OH, se pouze 3x OH nekonaly. Bylo to vždy kvůli 

světovým válkám, neboť to nejdůležitější pravidlo pro možné pořádání OH je světový mír. Už 

ve starověké Olympii (dnešním Řecku), kde ještě před naším letopočtem (náš letopočet se 

počítá od r. 1 až do dnešní r. 2020) se směly konat starověké OH pouze, když panoval mír. 

Proto se případné války musely v době konání těchto her přerušit. A skutečně se to 

dodržovalo. A jak jsem už výše uvedl, pouze 3x byly tyto novodobé (současné) OH zrušeny (v 

letech 1916 = 1. světová válka a 1940 a 1944 = 2. světová válka). Ale i tak si stále zachovávaly 

pravidelné střídání po 4 letech (do r. 1992 se konaly OH vždy v jednom roce společně, jak 

zimní tak i letní, od r. 1992 se střídají po 2 letech zimní a letní OH, ale mezi konáním dalších 

zimních nebo letních OH vždy plynou přesně 4 roky. A další letní OH se měly konat právě 

v letošním roce 2020 v Japonsku v Tokiu. Proto jsme si také připravovali krásné vystoupení 

pro letošní AKADEMII pod názvem Olympiáda u příležitosti této významné sportovní 

události. Bohužel ani OH ani letošní AKADEMIE se letos z Vám dobře známých důvodů l konat 

nebudou a uskuteční se až o rok později (OH v Japonském Tokiu se tedy poprvé v historii 

budou konat v lichém roce 2021, i když si svůj letopočet 2020 ponechají.. Ach jo! Ale 

nebojte, jak OH v Tokiu, tak i naše Akademie i s naším vystoupením se uskuteční hned 

napřesrok a bude to něco, že ano, děti!  Ale teď zpátky ke hře. 

 V této hře máte za úkol (vidíte, soutěž, taková mini olympiáda) vymyslet co nejvíce 

podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru PŘEDSEDA a označují sportovce. Než 

začnete hrát, připravte si Vaše mobilní telefony – doma je samozřejmě používat můžete, i ve 

škole jste to při hrách měli výjimečně povoleno. Zapněte si na nich stopky, odpočítejte si tři, 

dva, jedna, start a zkuste vymyslet a napsat co nejvíc takových slov do S (ale do 1 minuty!) 

PS – 37 / 2 a (Pracujte přesně podle vzoru, pojmenujete věc na obr. a přidáte přivlastňovací 

zájmeno k uvedenému osobnímu zájmeno.). Podle dolní příkladu pokračujete dál. 

           př. my (osobní zájmeno) – naše (přivlastňovací zájmeno = (na linku napiš) naše auto 

        37 / 2 b (Zakroužkujete všechna zájmena – všem jasné doufám.) 

PS – 57 / 3 (Souběžně s kapitolami VII – Skloňování podstatných jmen / 3 – Podstatná jména 

r. M a VI – Slovní druhy, jsme minulý týden zahájili i trochu dopředu kapitolou VIII – Slovesa.) 



A opět tu máme HRU tentokrát v PS, dnes máte den her. Podívejte se do předchozího 

cvičení 57 / 2, kam jste si minule před slovesa dopsali vhodná zájmena (protože nám 

pomáhají určit osobu, říkáme jim osobní, Připomeňme si: Máme 3 osoby (1.,2.,3.), 2 čísla 

(jednotné = č.j. / množné = č.mn.), 3 časy (minulý = min. / přítomný = přít. / budoucí = bud.) 

Můžete hrát sami, s rodiči, se sourozencem, jak budete chtít. Když budete hrát sami, 

nejprve si do S-ČJ napište zadání osoby / čísla / času (např. 2. os., č. j., č. min.) a podle 

tohoto svého zadání co nejrychleji a správně, najděte vhodné sloveso – k zadání, které jsem 

Vám nahoře napsal do závorky, tam takové je: (ty jsi donesl) POZOR, možná tam, v nabídce 

žádné sloveso k vašemu vytvořenému zadání nenajdete, pak musíte zkusit vymyslet jiné. 

Když budete hrát proti někomu (s rodiči, sourozenci), potom si už dopředu musíte slovesa 

ve cv. 2 přečíst a zvolit si své zadání (osoba, číslo, čas) podle toho, se kterým slovesem 

chcete hrát. Vaše vlastní zadání (os.,č.,čas) se musí hodit alespoň k nějakému z uvedených 

sloves. Pokud vytvoříte své zadání, Váš protihráč začne hrát, ale žádné takové sloveso tam 

nenajde, protože tam ani není, vy jste prohráli a on/ona je vítězem! 

ČT: (23.04.20) 

brož – 25 / 5 (A do třetice soutěž, to nám to tento týden náhodou vychází, co děti!) 

           V zadání je vše nádherně a srozumitelně vysvětleno, tak už nic víc nemusím dodávat. 

K opravě přizvěte rodiče, ale prosím Vás, až budou mít čas – mají spoustu své práce a 

povinností. Doufám, že se snažíte pracovat hlavně a co nejvíc bez jejich pomoci! 

PŘ. MOŽNÝCH SLOV: (vzor PÁN – PES, HRAD – VOR, MUŽ – STAVITEL, STROJ – PYTEL) 

Písmena se vám mohou ve slově opakovat (jako v mé ukázce STAVITEL = 2x použito T). 

PS – 58 / 1 (Složené slovesné tvary se skládají z více částí. Vysvětlení.) 

        PODROBNĚ TOTO UČIVO NAJDETE VYSVĚTLENO V UČ (str 98-99), VELMI DOPORUČUJI 

SI DŮKLADNĚ PROČÍST HLAVNĚ ŽLUTÉ RÁMEČKY. 

        př. složeného tvaru:  díval jsem se, povídali jsme si, bude se učit, věděl bys, atd. 

POZOR!  Mezi složené tvary nepatří zvratná slovesa = dívá se, koupí si 

                Pokud je však zvratné sloveso v min. čase, považuje se za tvar složený, protože 

všechny tvary sloves v minulém čase považujeme za tvary složené (tedy i zvratné sloveso)! 

př. (on)   se dívá (čas. přít. – zvratné sloveso je zde tvar jednoduchý) 

     (oni)  si poradí (čas. bud. – zvratné sloveso je zde opět tvar jednoduchý) 

     (já)    se díval (čas. min. – zvratné sloveso je zde tvar složený, sloveso je v min. čase) 

     (ona) si zpívala (čas. min. – zvratné sloveso je opět tvar složený, sloveso je v min. čase) 

PS – 58 / 1 a (Nejprve podtrhnete vlnovkou jednoduché tvary a očíslujete je od 1 do 9. 

Autoři udělali ve cv. hrubou chybu, když označili 9 slovesných tvarů, ale v nabídce jich je ve 

skutečnosti pouze 8 (nenasekal = min.č. se nepovažuje za tvar jednoduchý). Vy ho tam ale 

zařaďte, jinak by vám další část cvičení, hlavně dole tajenka, nevyšla. 

        58 / 1 b, c (tyto části s kroužkováním písmen nedělejte, strašně složité a komplikované) 



PS – 58 / 2 (Určité slovesné tvary jsou takové, u kterých můžeme určit osobu, číslo a čas. 

Neurčité tvary jsou všechny, které jsou ve tvaru neurčitku = infinitivu (př. pracovat, dívat se, 

hrát si, atd.). Poznáte je tak, že jsou zakončena na t, zřídka i na ti nebo ci (darovati, péci). 

Tvary zakončené na „ti“ jsou dnes již zastaralé a moc se s nimi nesetkáme. Objevují se ale 

často ve starších knihách nebo v písních (lidových, koledách atd.). 

 PS – 58 / 2 celé (Pokuste se si s tím poradit, i kdybyste tam měli udělat chyby, v části „a“ 

pouze doplníte pravopis, část „b“  udělejte pouze ústně – infinitiv podle výkladu nahoře 

snad poznáte všichni, část „c“ podtrhněte pouze ta slovesa, co si myslíte, že mají složený 

tvar – barvička může být jakákoli, v části „d“ si vyberete jedno sloveso ve složeném tvaru a 

vytvoříte a napíšete s ním větu na linku u písmene „d“. 

PA: (24.04.20) 

PS – 58 / 3 (Pouze doplníte vhodné sloveso v neurčitku = infinitivu, jak je ukázáno ve 

vzorovém příkladu pod zadáním.) 

brož – 25 / 6 (I tato cvičení jsme často v minulosti dělali, měli byste hravě zvládnout. 

Zahrajete si na pány učitele a paní učitelky, opravíte chyby nepozorného žáka = opravíte je 

a nadepíšete je červeně nad chybné písmeno ve slově. Až budete úplně hotovi, a na to řada 

z Vás, děti, často v minulosti zapomínala, musíte ještě celé opravené cvičení a samozřejmě 

správně bez jediné chyby přepsat na dolní linky.) 

Shrnutí učiva tohoto týdne (20.-24.04.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (20.04.20 – 24.04.20) 

MA 

Tento týden, se posuneme v počítání do velkých řádů, do miliónů (1 000 000). Pozor hlavně 

na mezery, jsou tu hned dvě, mezi T a S a mezi M a ST (M = milióny, ST = statisíce, DT = 

desetitisíce, atd.)připomeneme si písemné operace, rozvinutý zápis čísla, počítání se 

závorkou, převody a budeme se věnovat i slovním úlohám a geometrii (obvodu čtverce a 

obdélníka). 

Zkratky budou stejné, jako jsme doposud používali: 

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

PO (20.04.20) 

UČ – 107 / 1 (ústně, umět s jistotou poznat , kolik má nějaké číslo jednotlivých řádů) 

         V tabulce se objevuje lovo TŘÍDY (milióny, tisíce, jednotky – to se učit nemusíte. 

         Musíte ale znát, co jsou a kde najdeme v čísle M, ST, DT, T, S , D a J a jaké ho jsou řádu. 

         107 / 2 (ústně – porovnávání čísel, vždy začínáme od nejvyššího řádu a porovnáváme, 

která číslice je větší. To číslo, které má v nejvyšším řádu vyšší číslici, to je vyšší. Pokud jsou 

číslice stejné, postupujeme porovnáváním další číslice směrem doprava. Pokud mají obě čísla 

ve všech řádech stejné číslice, pak se sobě rovnají (př. 8 750 00 > 7 900 852, 45 690 < 45 782, 

905 402 = 905 402) 

       108 / 7 (písemně do S nebo do čtverečkovaného – 2 modré + 2 hnědé př + 2 ZK) 

POČ – 15 / 7 (vypočítej část z celku, ve třetím sloupečku ještě porovnej, která je větší/menší) 

       Od další stránky začíná dvojstrana slovní úlohy (SÚ), postupně si je všechny procvičíme. 

           16 / 1 – a (stručný zápis napište vlevo, výpočty a odpověď do pravé části) 

 UT (21.04.20) 

 UČ – 108 / 8 (písemně do S, pozor na zadání; př. 821 863 – nakonec čísla přečtěte) 

          Všechna čísla tedy musí mít v řádu DT číslici 2 a v řádu D číslici 6, jak vidíte v ukázce. 

          Ostatní číslice mohou být libovolné, ne ale pořád stejné př. 1 121 161, trochu fantazie! 

         108 / 9 (ústně) 

         108 / 11 (písemně do S, vyber si 2 čísla a zapiš je rozvinutým zápisem, dělali jsme) 

         př.  705 694 = 7 . 100 000 + 0 . 10 000 + 5 . 1 000 + 6 . 100 + 9 . 10 + 4 . 1 

         HLÍDEJTE SI a DODRŽUJTE MEZERY mezi řády (T / S) 

POČ – 16 / 1 – b (podobně jako předchozí den) 

            18 / 1 (Převody j. času, u „h“ a „min“ používáme násobky 6 (60), u „dnů“ a „h“ č. 24) 

PS-ZLOMKY – 18 / 1 (převeď hodiny na minuty, používej pravidla zlomků) 

          př. 3 / 5 h (hodina = 60 min, celek je tedy pro nás číslo 60) 

               Dál postupujeme jako při výpočtu části celku. (60 : 5) . 3 = 12 . 3 = 36 minut 



ST (22.04.20)        

UČ – 109 / 15 (pokud to zvládnete zpaměti, psát to nemusíte, jinak do S) 

         109 / 16 (připomeňte si zaokrouhlování, pravidla jsme mnohokrát opakovali, máte je 

         už bezpodmínečně s jistotou znát. Kdo opět zapomněl, v UČ str 60 je nápověda!) 

         Názvy ovoce psát nemusíte, napište si jen ta čísla do S pod sebe a vedle je do 2 

sloupečků zaokrouhlíte, jak vidíte i podle UČ (na S a na T). 

         př.  136 385 zaokr. na (S) = 136 400  na (T) = 136 000 

         109 / 19 (ústně; x = číslo v hnědém řádku, modré příklady příčítáme, růžové odčítáme) 

         př. první sloupeček (x = 1 000) 

         x + 1 000 = 2 000 x + 100 = 1 100 x – 100 = 900  x – 1 000 = 0 

POČ – 16 / 1 – c (podobně jako v předchozích dnech) 

           18 / 3 (převádíme podle základního převodu; 1 h = 60 min / 1 d = 24 h / 1 min = 60 s) 

          Toto číslo je vždy celek a z něho zjišťujeme části podle zadání ve zlomku. 

          př. (levý sloupec) 1 / 4 h; řekneme si (1 h = 60 min / 60 : 4 = 15) proto 1 / 4 h = 15 min  

               (střední sloupec) 1 / 8 dne; řekneme si (1 d = 24 h / 24 : 8 = 3) proto 1 / 8 dne = 3 h 

               (pravý sloupec) 2 / 3 min; víme že (1 min = 60 s / (60 : 3) . 2 = 40) 2 / 3 min = 40 s 

          Vždy pozorně sledujte, jaké jednotky převádíte a co je celek (jestli 60 nebo 24). 

          Pozorujte čitatele zlomku, když = 1, dělíte, je-li tam větší číslo, ještě musíte násobit. 

ČT (23.04.20)         

UČ – 109 / 20 (škoda, že máme kartičky ve škole, tohle by se s nimi výborně dělalo) 

         Zkuste to, pozor, můžete použít jen ty číslice, které tam jsou a každou pouze 1 x! 

         Nápověda: Když má být 6 ciferné, může mít max. 6 číslic. 

                            Když bude největší, musí mít v nejvyšším řádu (ST) největší číslici. 

                            Když bude nejmenší, musí mít v nejvyšším řádu (ST) nejmenší číslici. 

        109 / 21 (vypočítejte aspoň 4 příklady, budu rád, když jich výborná žáci zvládnou i víc 

       Zkoušku dělejte u poloviny z nich (aspoň tedy u dvou příkladů). Do S-MA 

GEO – UČ – (Učivo obvodu obdélníku na str. 105 jsem Vám zadával ve 4. týdnu výluky – 9.4., 

dnes pokročíme a dokončíme si obvod čtverce na další str. 106.) 

připomeneme si:  „o“ obdélníku = 2 (a + b) 

„o“ = značka pro obvod,  a = délka delší strany, b = délka kratší strany 

Násobíme č. 2 proto, že delší i kratší strany jsou v obdélníku 2 a jsou shodné. 

    nové učivo:              „ o“ čtverce = 4 . a 

  „o“ = značka pro obvod,  a = délka strany 

  Protože má čtverec všechny 4 strany stejně dlouhé, násobíme stranu „a“ č.4. 

 105 / 2 (proveď písemně do S-GEO, nejprve vypočítej obvod zahrady, potom ji 

narýsuj v měřítku 1 m zahrady = 1 cm ve tvém sešitu) 

 106 / 2 (úplně stejně jako u obdélníku) 



PA (24.04.20) 

POČ – 16 / 1 – d (podobně jako v předchozích dnech) 

           18 / 2 (velmi snadné, napovím – týká se jednotek času + dní a měsíců) 

 PS-ZLOMKY – 18 / 2 (základní převod pro výpočty (1 d = ? h) máte v modrém proužku, 

                         měli byste ho znát a navíc jsem ho během tohoto týdenního plánu učiva MA 

                         několikrát zmínil. A postup výpočtu části celku už také znáte. Stále to cvičíme.   

ZOPAKOVAT SI CELKOVÉ UČIVO ZA TENTO TÝDEN (20.04.-24.04.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (20.04.20 – 24.04.20) 

AJ 

Tento týden dokončíme konverzaci v nové lekci U2 / A, kdy se budeme věnovat záporným 

větám (negative sentences) a to dlouhým (long) a krátkým (short) tvarům (forms). Protože se 

blížíme k závěru učiva 4. ročníku, a navíc jsme zahájili novou učebnici Project, v níž budeme 

pokračovat i po celou 5. třídu, budu chtít, abyste se postupně seznamovali i s anglickým 

pojmenováním některých slov, která běžně v rozhovoru sice používat nebudeme, ale 

budeme se s nimi pravidelně setkávat v UČ a PS a proto je potřeba, abyste jim rozuměli. 

Minulý týden jsem procvičovali oznamovací (affirmative) věty (sentences), dnes to tedy 

budou věty záporné, které už znáte z předchozí učebnice. Sloveso být (to be) má 

v přítomném čase 3 tvary pro tyto věty (I am not / I´m not; he (she, it) is not / isn´t a you 

(we, they) are not / aren´t). 

 

ZKRATKY, KTERÉ POUŽÍVÁME: 

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

UČIVO NA TENTO TÝDEN ROZPRACOVANÉ NA JEDNOTLIVÉ DNY: 

UT: (21.04.20) 

UČ – 17 / 7 a (pouze přečíst, CD pro UČ nemáte, poslech proto  dělat nemůžete) 

 Jak je vidět z textu bublin u obr. dívky a chlapce, objevují se zde záporné věty. Měli 

byste je sami poznat a vyhledat (I´m not = Já nejsem..., Lauren isn´t = není / nemá ..., 

We aren´t = My nejsme ...) 

Využívejte PS i na zadních stranách, možná ani nevíte, co vše v něm naleznete. 

Kromě slovíček na str 80-85 (zatím jsme na str 81), je tam celá mluvnice (gramatika) 

str 71-79, tzn. všechna pravidla pravopisu vět, použití členů, množné číslo, věty na 

„There is/are...“ a mnoho dalších užitečných informací a pomůcek. Je tam i tabulka 

všech tvarů slovesa být (to be) – kladné, záporné, dlouhé, krátké, ... (PS str 72) 

V MINULOSTI JSEM TO MOŽNÁ NEZMÍNIL, PROTOŽE JSME DOKONČOVALI JEŠTĚ 1. 

LEKCI, ALE OD TÉTO 2. LEKCE VELICE DOPORUČUJI, HLAVNĚ SLABŠÍM ŽÁKŮM, CO 

MAJÍ PROBLÉMY S PRAVOPISEM SLOVÍČEK A VĚT, HLAVNĚ V TESTECH, ABY SI 

ROZHODNĚ DÁL VYRÁBĚLI KARTIČKY KE SLOVÍČKŮM. NEMSUSÍTE KE VŠEM, ALE 

HLAVNĚ K TĚM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM A KTERÁ BUDEME OPAKOVANĚ POUŽÍVAT! 

        17 / 7 b (Nemusíte, jak je uvedeno, kopírovat nebo přepisovat, ale věty, kde chybí 

 záporný tvar slovesa „být“ (to be), si napište do S- English. 

       17 / 8 (Věty převeďte do záporu = Nejsem... , Není... , Nejsme... ,atd.) 

            Celé cvičení vypracujte ústně, potom si 4 věty vyberte a napište je záporně do S. 

            Příklad vidíte v ukázce věty 1 – kladnou větu psát nemusíte! 



PS – 13 / 5 (Máte doplnit věty ve cvičení podle tabulky. Pod tabulkou jsou věty označené 

čísly 1-6, ale neodpovídají tabulce. Když se do ní pozorně podíváte a podíváte se na všech 6 

vět, zjistíte, že věty jsou napsané špatně. Proto musíte každou větu nejprve převést do 

záporné věty a pak ji podle informace z tabulky (u každého jména je země odkud pochází) 

doplnit správně do dalšího řádku. Každá očíslovaná věta má 2 řádky. Horní je pro zápornou 

větu, dolní je pro opravenou větu. Ve vzorovém příkladu vidíte, jak se to dělá.  

př. věty 1 – May Ling ________ from Italy. (Ale May Ling není = isn´t z Itálie. Proto správně 

doplníme do horní věty „isn´t“. A napíšeme, odkud opravdu May Ling pochází = China.) 

ČT: (23.04.20) 

UČ – 17 / 10 a (Procvičíte si představování. Nejprve řeknete anglicky – můžete si vymýšlet, 

zapojit svoji fantazii, nápaditost – Kdo jste? / Kolik je vám let? / Odkud jste (země/město) 

př.  My name is Jordino. I´m twenty-two. I´m from  Rio de Janeiro in Brazil. 

 (Pokuste se vymyslet vícero takových osob.) 

          17 / 10 b (V této části to bude podobné, ale tentokrát nebudete mluvit o sobě jako o 

vymyšlené osobě, ale budete reportéři nebo komentátoři a budete představovat nějakou 

slavnou osobnost (filmovou / TV hvězdu, sportovce / sportovkyni, zpěváka / zpěvačku apod.) 

 př.  This is Christian Ronaldo. He´s 35 and he´s from Porto in Portugal. 

 (Na tomto cvičení se můžete docela „vyřádit“ a vymýšlet spoustu nápadů.) 

UČ – 18 / zelené kolečko s obrázky členů rodiny – (připomenete si slovní zásobu ze 3. třídy) 

 Budete si dodělávat nová slovíčka, která ještě neznáme (na kartičky) podle PS 81 / B 

Family a budete se je učit, nejprve správně vyslovovat podle hranatých závorek u každého 

slovíčka a pak, až si vyrobíte i kartičky, budete se je pomalu učit i psát. Zopakujte si i 

dřívější slovíčka, která byste měli umět i psát (mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma). 

         Zkoušejte si s nimi krátké věty: 

     př.  This is my brother. His name is Pavel. He´s five. He likes animals. (Co vás napadne). 

PS – 13 / 6 (Protože máte v PS své vlastní CD a máte doma určitě CD přehrávač, DVD 

přehrávač, nebo počítač, na kterém si ho můžete poslechnout, poslechněte si toto cvičení a 

rozhodněte, jestli níže napsané věty 1-8 jsou (T) nebo nejsou (F) pravdivé). Ty, které jsou 

špatně (F – false) ty na linky opravte – viz ukázka věty 1). 

PA: (24.04.20) 

UČ – Procvičovat si konverzaci z U1 / A – Countries a U1 / B – Family, cvičit ve větách, 

        pomáhat si učebnicí / cvičeními. 

PS – 13 / 7 (Přečti si text v rámečku. Napiš krátký emil o sobě – podle tohoto návodu .) 

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA TOHOTO TÝDNE (20.-24.04.20) 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (20.04.20 – 24.04.20) 

PŘ 

PO (20.04.20) 

UČ – Tento týden budeme – po přestávce z důvodu Velikonočního pondělí – pokračovat v 10. 

kapitole a to po poslední části „Zvířata chovaná pro radost (domácí mazlíčci)“ na str 58-59. 

Budeme pokračovat v této kapitole další částí a to „Živočichové žijící volně v okolí lidských 

obydlí“. I tentokrát můžete čerpat své znalosti ohledně těchto zvířat, která nás každodenně 

obklopují nebo se vyskytují v naší blízkosti, ze svých vlastních zkušeností a poznatků. Určitě 

mi dáte za pravdu, že teď na jaře se vždy těšíváme na návrat stěhovavých ptáků, jako jsou 

čápi, vlaštovky a dalších. V zimě se zase staráme o ptáčky, kteří by se za krutých mrazů asi 

bez naší pomoci neobešli a dáváme jim do krmítek zrní, slunečnicová semena, lůj a jiné 

dobroty. Někteří živočichové žijící v naší blízkosti nás naopak obtěžují a způsobují 

nepříjemnosti jako myši, potkani nebo i kuny. O tom všem se budeme tento týden učit. 

UČ – 60-61 (napsat stručný zápis do S-PŘ, jen to nejdůležitější – druhy a názvy zvířat, čím se 

živí, kde žijí,...) 

Doplňkové otázky pro procvičování: 

1.) Na jaké 3 větší skupiny tyto živočichy dělíme? 

2.) Znáš nějaké ptáky, kteří sem patří? 

3.) Kteří zástupci savců nás obklopují v blízkosti našich obydlí? 

4.) Víš něco o vlaštovce? 

5.) Pozoroval(a) jsi někdy přes okno v krmítku v zimě, například sýkorku ? 

6.) Dokázal(a) bys ji popsat, jak vypadá, věděla bys, čím se živí? 

7.) Pokud někdo bydlíte v rodinných domcích, měli jste někdy potíže s myšmi? 

(opravdu, i když to zní zvláštně, je 7.p. č.mn. slova „myš“ – „s myšmi“) 

8.) Viděl(a) jsi někdy / někde nějaké ze zvířátek, o kterých se dnes učíme? 

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

ještě od zahájení „domácí výuky“ tuto část nesplnili.  

ve zbytku týdne OPAKOVÁNÍ UČIVA 10. KAPITOLY – Živočichové v okolí lidských obydlí. 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (20.04.20 – 24.04.20) 

VL 

ST (22.04.20) 

Tento týden budeme pokračovat v učivu krajů ČR, posledně jsme se učili o Jihočeském kraji, 

během týdne jsme Vám k němu přeposlal rozšiřující informace, které míváme ve škole na 

serveru pro školní výuku a děláváte si z nich zápisky do svých S. (pí. zástupkyně Hrubá byla 

ochotná, když jsme se v týdnu ve škole potkali, mi je stáhnout na USB disk). Tak Vám je budu 

moci přidávat k učebním materiálům, které každý víkend ode mě dostáváte. Protože, jak 

jsem se náhodou dověděl a neměl o tom tušení, se ale původní verze – kterou mám 

staženou – nedá vytisknout a nemohli by Vám ji rodiče připravit (pokud byste se neučili 

přímo z PC/notebooku), bylo potřeba tyto prezentace převést do tisknutelného formátu, což 

se nakonec díky ochotě jedno z rodičů podařilo (já tohle umění neovládám). Budu Vám je tak 

moci posílat i nadále, vzhledem k úpravám je ale budete dostávat vždy až v průběhu týdne. 

Na doplňkových mapách v UČ na str. 45, 47 a 31, 34, 36 si i nadále můžete vyhledat a doplnit 

potřebné informace k danému kraji (města, průmysl, nerostné suroviny, významné podniky a 

závody apod.). Dnes bychom se věnovali Plzeňskému kraji. Udělejte si podle UČ 48 nahoře do 

S-VL zápisky, které dodatečně můžete rozšířit o informace ze zaslaných prezentací, případně 

je doplňte o informace z mapek na stranách 31, 34, 36. Můžete si také spoustu informací a 

zajímavostí vyhledat sami na internetu nebo v encyklopediích a jiných knížkách a publikacích. 

 

Návodné otázky k opakování: 

1.) Jak se nazývá krajské město Plzeňského kraje? 

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

3.) Nachází se v okolí nějaká pohoří? 

4.) Jsou na území Plzeňského kraje nějaké významné památky (např. hrady / zámky)? 

5.) Vyjmenuj alespoň několik velkých měst v Plzeňském kraji. 

6.) Které plodiny se v tomto kraji pěstují a která domácí zvířata chovají? 

7.) Jaké suroviny se tu těží? 

8.) Co se zde vyrábí? 

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

 

Kdo ještě nevypracoval nebo nezahájil práce v PŘ a VL na nějakém PROJEKTU z učiva 2. 

pololetí, pokračuje v této činnosti. 

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA – KRAJE ČR (Středočeský, Jihočeský a hl. město Praha) 


