
TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (23.03.20 – 27.03.20) 

ČJ 

Tento týden zahájíme zopakováním hlavních pravidel pravopisu podstatných jmen rodu 

mužského podle vzoru PÁN, která jste se společně s Vašimi rodiči a podle mých doplňkových 

informací v učivu minulý týden naučily. Připomeňme si ta hlavní a nejdůležitější. Tento vzor 

patří mezi životné vzory – jak víme již z 1. pololetí, u podstatných jmen rodu mužského 

rozlišujeme nejenom samotný rod (r.M.), dále pak číslo (č.j./mn.) a příslušný pád (1.-7.p.), ale 

navíc ještě zmíněnou životnost (živ./než.); závorky by vám měly připomenout, jaké zkratky 

používáme. Uveďme si takový malý příklad. 

podstatné jméno – pes (určíme vzor podle 1. a 2. pádu č.j.; pes – bez psa jako pán bez pána) 

Je rodu mužského / životného (= ten pes – proto r.M.; životný – pes je zvířátko, živý tvor) 

podstatné jméno – pomocník (určíme vzor; pomocník bez pomocníka jako pán bez pána) 

Je rodu mužského / životného (= ten pomocník – proto opět r.M.; životný – je to osoba) 

Pozor ale v českém jazyku na věci, které jinak v běžném životě řadíme mezi živé (přesně 

řečeno do živé přírody) jako jsou např. stromy, keře, rostliny = (ten) les, rybíz, tulipán, smrk, 

jetel aj., které všechny společně řadíme k neživotným vzorům, buď ke vzoru HRAD (les, rybíz, 

tulipán, smrk atd.) nebo ke vzoru STROJ (jetel, ječmen apod.). Vzor HRAD jsme měli podle 

plánu učiva probírat v tomto týdnu, ale vzhledem k neočekávané situaci, která, jak víte, 

nastala a s kterou vůbec nikdo nepočítal, a hlavně, že se budete muset připravovat delší čas 

samy a z domova, s tímto vzorem tak 2 dny počkáme, ať raději umíte co nejlépe vzor PÁN a 

jeho pravopisná pravidla, která nejsou vůbec snadná. Tak a teď už přichází řada na vás, děti. 

Začneme množným číslem, kde se střídá i/y. 

Jaké i/y-í/ý napíšeme ve větě? – Po chodníku se procházeli holub__ . 

Rozhoduje pravidlo 1. pádu, čísla množného, které říká (Kdo?/Co? (ti) páni = píšeme –i) 

A co když napíšeme? – Viděli jsme na oknech holub__ . 

Zde musíme znát pravidlo 4. pádu, čísla množného a to zní ((vidím) Koho?/Co? (ty) pány –y) 

Další pád a nové pravidlo, co teď? – Haló, holub__ , pojďte si pro drobečky. 

V tomto případě rozhoduje 5. pád, č.mn. (oslovujeme/voláme páni = píšeme –i) 

A jaké i/y-í/ý byste napsaly ve větě? – Podívej na to krmítko s holub__ . 

No tady máme zase pravidlo 7. pádu, č. mn. a to je (s Kým?/Čím? s pány = píšeme –y) 

V jednotném čísle máme jedno pravidlo pro 3. a 6. pád (koncovku –ovi = vždy –i) 



Tak pokud jste v malém TESTU ZNALOSTÍ PRAVOPISU VZORU PÁN obstály, učily jste se pilně. 

Nyní již pro vás rozepíšu plán učiva na příští týden. Tak se do toho pusťte s chutí a s elánem, 

ať se vám to společně s rodiči podaří a opět se posunete v ČJ o jeden stupínek výš. 

Zkratky zůstávají stejné, předpokládám, že jste si již založily náhradní sešit do ČJ. 

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

MŮŽETE SI PŘESUNOUT NĚKTERÁ CVIČENÍ I NA JINÝ DEN – vypracovat dříve nebo později. 

PO: (23.03.20) 

UČ – 85 / 4 (vybrat si 5 příkladů ze cv. a vypracovat je písemně do S, zbytek ústně) 

PS – Napsat si s rodiči D – 51 / 6 a,b (po napsání D si ho zkontrolujte, než ho společně s rodiči 

opravíte, bude se známkovat, tak se opravdu snažte; rodiče prosím, uveďte počet chyb – 

počítá se vše jako jedna chyba = čárka, háček, velké písmeno, i/y ve vzoru atd. Po napsání a 

kontrole D vypracují děti část b) = podtrhnou všechna slovesa, a některá – aspoň 2 si zkusí 

vyčasovat, cvičili jsme to s kartičkami, docela jim to šlo; př. krouží = (oni) os.3.,č.mn.,čas přít. 

brož – 21 / 2 

UT: (24.03.20) 

UČ – 85 / 6 a, b (vypracovat ústně obě části, vybrat si nakonec 5 slov a vymyslet krásné věty, 

3 si pak napsat do S). 

PS – 35 / 1 a, b 

brož – 22 / 3 

ST: (25.03.20) 

UČ – zopakovat si tabulku 83 / koncovky pravopisu vzor HRAD; 4.,5. a 7.p.č.mn. = vždy –y) 

Výjimka pro 6.p.,č.mn, (o) lesích, (o) březích = píšeme v příponě –í 

Ovládat žluté rámečky na str 86 – někdy se mění koncovka ve 2.p. (les – bez lesa, chléb, bez 

chleba) 

PS – 52 / 1 (př. mráz – mrazy ; vzor HRAD),  35 / 2 a, b, c 

brož – 21 / 1 

ČT: (26.03.20) 

UČ 86 / 3 (ústně), 85 / 8 (napsat si cvičně D – nadiktují rodiče nebo starší sourozenci) 

PS – 52 / 2; 3 a, b 

brož – 22 / 4 



PA: (27.03.20) 

SLOH – bohužel těsně před tím, než vyšlo v platnost nařízení vlády ČR o uzavření všech škol, 

jsem vybíral PS do SLOHU a zůstaly tím pádem ve škole. Ale nevadí, obejdeme se i bez nich. 

Děti ať si zopakují telefonní čísla, v současné době velmi aktuální téma. 

UČ 87 / Telefonický rozhovor (vše ústně; cv 4 si můžete zahrát i s rodiči jako scénku) 

PS 52 / 4 a, b, c 

brož 22 / 5 

Shrnutí učiva tohoto týdne (23.-27.03.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (23.03.20 – 27.03.20) 

MA 

Tak předně se ještě jednou všem rodičům omlouvám za minulý týden, kdy jsem lidově řečeno 

„vyhodil oknem“ přípravu z MA, kterou jsem měl původně rozepsanou na každý den jako 

ostatní předměty, ale nejspíš v rychlosti nebo nepozorností jsem jeden předmět přepsal 

druhým, dnes si to velmi pohlídám, aby se mi to již nestalo. 

Zopakujeme si společně nejprve, co bylo součástí učiva minulého týdne. Projdeme si to 

postupně, kdyby někdo na něco zapomněl, vůbec nic se neděje, nemusí již zpětně nic z toho 

vypracovávat, nebo si to může případně, bude-li chtít, vypracovat nebo připomenout ústně. 

Pokud vše děti ovládají, co níže připomínám, nemusí to vůbec procházet. 

Zkratky budou stejné, jako jsme doposud používali: 

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

Rozsah učiva podle UČ, POČ a PS-ZLOMKY – z minulého týdne: 

UČ – po str 96 (výběr ze cvičení) 

POČ – po str 10 (celá strana) 

PS ZLOMKY – str 15 (celá dokončit) 

V učebnici jsme si zopakovali kromě jiného hlavně jednotky délky (km, m, dm, cm, mm), 

které již bychom měli znát nejenom z 1. pololetí, ale i ze 3. třídy. Dále jsme si procvičili 

jednotky hmotnosti (t, q, kg, g, mg), kde jsme se letos naučili dva nové převody (1t = 10 q a 

1 q = 100 kg); ostatní převody a jednotky bychom rovněž již měli znát z předchozího pololetí 

respektive ze 3. třídy. Převody j. H jsou, až na ty nové, jednoduché, protože mezi nimi jsou 

vždy tisíce: 

1 t (tuna) = 1 000 kg (kilogramů) / 1 kg = 1 000 g (gramů) / 1 g = 1 000 mg (miligramů) 

Kromě převodů jsme si procvičili a zopakovali (. / :) 10, 100, 1 000 (pravidlo přidávání a 

odebírání nul a použití stromu převodu) – rodičům jistě pro změnu vy-děti vysvětlíte, jak si 

tím pomáháme (převádíme-li na nižší jednotky, číslo se zvětšuje – podobně jako při zemi je 

kmen stromu silnější=větší; naopak převádíme-li na vyšší jednotky, číslo se snižuje, podobně 

jako se zužuje kmen stromu ve větvích, jsou slabší=menší). 

Při násobení 0 (nuly) za číslo přidáváme a vždy tolik, kolik jich má to číslo, kterým násobíme. 

A při dělení 0 (nuly) od čísla odebíráme a opět vždy tolik, kolik jich číslo, kterým dělíme, má. 

př.  4 . 100 = 400  15 . 1 000 = 15 000  10 . 1 800 = 18 000 atd. 

 700 : 100 = 7  650 000 : 1 000 = 650  9 000 : 10 = 900 atd. 

POZOR, STÁLE NĚKTEŘÍ NEZNAJÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLO NÁSOBENÍ NULOU!!! 

VÝSLEDEK SE ROVNÁ VŽDY NULE!!! 

8 . 0 / 200 . 0 / 1 400 . 0 / 65 000 . 0 / 0 . 17 / 0. 700 / .... = VŽDY 0!!! 

A JEŠTĚ JEDNO PRAVIDLO O NULÁCH MÁME JIŽ BEZPEČNĚ ZNÁT – NULU 

DĚLIT MŮŽEME (0: 8 / 0 : 15 / 0 : 1 000 ATD = VŽDY 0) NIKDY NULOU NESMÍME 

DĚLIT (5 : 0 / 46 : 0 / 150 : 0 ... neexistuje!!!) 

A když jsme u těch opravidel (1 . 1 = 1 / 1 : 1 = 1 / stejné číslo : stejným číslem = 1 



Dále jste si v minulém týdnu připomenuli ZLOMKY a zopakovali si poslední nové učivo 

o zlomcích = výpočet části celku. Zlomek je vždy nějaká část celku, když je čitatel (horní 

číslo ve zlomku) menší než jmenovatel (dolní číslo ve zlomku) je zlomek menší než 1. 

př.   3     7  5 atd. jsou vždy zlomky menší než 1 (= méně než 1 celek). 

       5    10  6 

Je-li tomu naopak, je zlomek vždy větší než 1 (= více než jeden celek). 

př.   9    15  4 

       4    10  3 

Jsou-li čitatel i jmenovatel stejná čísla, zlomek se rovná 1 (1 celku). Sníme-li 4/4 pizzy 

nebo 3/3 dortu apod. sníme vždy 1 celou pizzu nebo 1 celý dort. Jmenovatel nám pouze říká, 

že jsme ho jednou rozdělili pro 4 lidi, jindy pro 3 nebo pro 10 atd. 

př.   2  5    7  20    100   atd. vždy vyjadřují 1 celek 

       2  5    7  20    100 

Zlomek, který je větší než 1 celek můžeme zapsat dvojím způsobem, jako zlomek nebo 

jako smíšené číslo. 

př.   9                1  

     zlomek  4      můžeme zapsat jako smíšené číslo   2 4   (čteme 2 a 1 čtvrtina) 

Je to vlastně dělení se zbytkem (protože jsme si říkali, že zlomková čára nahrazuje dělení). 

9 : 4 = 2 (zb. 1) 

Při výpočtu části celku (výpočtu zlomku z daného čísla; PS-ZLOMKY str 14-15) jsme se učili 

modrý rámeček (str 14). A říkali si jednu pomůcku, jak tuto část z celku (výpočet zlomku 

z čísla) zjistíme a vypočítáme. Pamatujete si ji? Ano, tak to je dobře. Raději si ji ale 

připomeneme. Pomůcka se týká matematických operací, které při výpočtu používáme. A to je 

dělení a násobení. A tady je ta pomůcka: 

číslem dole - dělíme / číslem nahoře – násobíme (POČÁTEČNÍ PÍSMENA TI POMOHOU!) 

Takže jak zjistíme 1 čtvrtinu (1/4) z 4 000? Celek (4 000) vydělíme jmenovatelem (4) a 

dostaneme (4 000 : 4 = 1 000) 

A jak zjistíme například 3 pětiny (3/5) z 500? Vydělíme opět celek (500) jmenovatelem (5), 

ale pozor – ještě musíme vynásobit čitatelem (3) a dostaneme (500 : 5 . 3 = 100 . 3 = 300) 

Na závěr tohoto OPAKOVÁNÍ si ještě připomeňme, jak rýsujeme trojúhelník. Používáme 

pravítko s ryskou, pokud je trojúhelník pravoúhlý (UČ 84; zde můžeme použít i kružítko). 

Nebo používáme ke konstrukci kružítko (při konstrukci ostatních typů trojúhelníků), což je 

mnohem častěji (připomínám, že do kružítka si podle pravítka naměříme postupně délky 

krajních (bočních stran = ramen), od základní úsečky (základny) a jejích krajních bodů 

sestrojíme oblouky a v místě, kde se nám protnou, vyznačíme třetí vrchol trojúhelníku. Pak 

propojíme krajní body úsečkami a je hotovo; UČ 75. 



POZOR NA JEDNO PRAVIDLO, KTERÉ SE NAZÝVÁ TROJÚHELNÍKOVÁ 

NEROVNOST – aby bylo možné vůbec  trojúhelník sestrojit, musí být součet délek dvou 

stran vždy větší než délka strany třetí. Co to znamená? Například máme sestrojit trojúhelník 

ABC, kde a= 5 cm, b = 4 cm a c = 6 cm. Můžeme tento trojúhelník sestrojit? 

Provedeme zjištění: a + b = 5 + 4 = 9 cm (a to je víc než měří strana c = 6 cm) 

     b + c = 4 + 6 = 10 cm (a to je víc než měří strana a = 5 cm) 

   a + c = 5 + 6 = 11 cm (a to je víc než měří strana b = 4 cm) 

A tomuto říkáme TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST. Tento trojúhelník tedy lze sestrojit. 

(Informace k trojúhelníkové nerovnosti naleznou děti v UČ na str 83). My ale zatím budeme 

pracovat vždy jen s trojúhelníky, které lze sestrojit! 

Poslední učivo, které jste měly, děti, procvičit, byl výpočet OBVODU TROJÚHELNÍKU. To 

je velmi snadné, jak jste jistě samy zjistily. Sečteme délky jednotlivých stran a máme obvod. 

o = a + b + c 

Náš trojúhelník (nahoře) má tedy obvod „o“ = 5 + 4 + 6 = 15 cm. 

Níže již uvádím učivo na tento týden. 

PO (23.03.20) 

UČ – Jednotky objemu (připomenout si základní převody; 1 hl = 100 l / 1 l = 1 000 ml) 

97 / 2 (ústně)    97 / 6 (písemně – S; zápis, výpočet odpověď – 2 otázky, tedy 2 odpovědi) 

97 / 8 (vybrat si 3 libovolné příklady, vypočítat do čtverečkovaného S) 

UT (24.03.20) 

UČ – 97 / 9 nebo 10 (vybrat si jednu SÚ, vypracovat ústně!) 

97 / 11 (vybrat si 2 libovolné př., vypočítat do čtverečkovaného S, 1 př. vypočítat i ZK) 

PS-ZLOMKY – 16 / 1, 2 (vodítko pro cv. 2; každý přístroj má svoji kolonku, do horních řádků 

píšeme výpočet 1 části, do dolních řádků pak kolik přístrojů vždy zůstalo – ukázáno názorně 

na noteboocích. Nakonec dolní řádek vyjádříme zlomkem a doplníme do modrých políček.) 

ST (25.03.20) 

UČ – Jednotky času (připomenout si základní převody; 1 h = 60 min / 1 min = 60 s) 

Násobilka 60ti, dělali jsme, důkladně procvičovali, jak v 1.pololetí, tak v loňské 3. třídě. 

Neměl by být problém. Opět použít pomůcku stromu převodu (převádím-li na menší 

jednotky, číslo se zvětšuje = násobím, převádím-li na větší jednotky, číslo se zmenšuje = 

dělím) 

98 / 2, 3 (ústně) 98 / volitelná SÚ – 5, 6, 7 (vybrat si 1 SÚ, vypracovat písemně do S) 



POČ – 11 / 2 (2 př. se zkouškou) 

ČT (26.03.20) 

POČ – 11 / 2 (zbylé 3 př. + ZK) 

PS-ZLOMKY – 16 / 3 

PA (27.03.20) 

UČ – 98 / 9 – PROVĚRKA UČIVA – NA ZNÁMKY (děti si vyberou 4 libovolné př. z tohoto cv. a 

písemně vypracují do S-MA, kdo si vybere př. s dělitelem 6, už si druhý s tímto dělitelem 

nevybírá, k jednomu př. vypracují i zkoušku; až budou hotové a oznámí Vám to, prosím Vás 

rodiče o kontrolu – můžete ji udělat společně s dětmi, známkování: 1 = vše správně, 2 = 1 

chyba, 3 = 2 chyby, 4 = 3 chyby atd.; učivo jsme důkladně procvičovali, proto za jedničku je 

pouze bezchybná práce – povoluji před psaním „naostro“ si př. procvičit, ale všechny, nejen 

ty, co si pak vyberou. 

POČ – 12 / 3 (horní polovina = 4 příklady) 

Pokud mají GEO sešity u sebe, což by měli mít, mohou si zkusit nějakou konstrukci 

trojúhelníku do S-GEO; správné délky (zapsat si jednotlivé strany, kolik měří – př. troj. KLM; k 

= 7 cm, l = 7 cm, m = 6 cm POZOR NA SPRÁVNÝ POPIS STRAN–LEŽÍ VŽDY NAPROTI VRCHOLU) 

Tuto úlohu / práci mohou děti vypracovat kterýkoli den v příštím týdnu, jde mi o to, aby si 

to zkusily a procvičily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (23.03.20 – 27.03.20) 

AJ 

Předminulý týden jsme si zopakovali a důkladně procvičili hlavně slovíčka z části U1/C – 

NUMBERS – ta jistě již všichni ovládáte včetně pravopisu (máme k tomu kartičky), naučili se 

říkanku / písničku „This old man“ (UČ 9 / 11) s novými slovíčky: a mine / a gate / a hive / a 

tree / the heaven / a pen / a shoe / a stick; ale i ta byla zadána už mnohem dříve, ještě před 

jarními prázdninami. Zahráli jsme si hru „Fizz/Buzz“ – určitě si na ni dobře vzpomínáte ze 

školy. Užili jsme si při této hře spoustu legrace; teď mě napadá – můžete si ji, pokud třeba 

vaši rodiče nebo straší sourozenci znají nebo se učí angličtinu, s nimi klidně zahrát. Ale zahrát 

si ji s nimi můžete i česky. Pravidla si jistě pamatujete (UČ 9 / 10). 

Minulý týden jste již ode mě obdrželi materiály přes školní webové stránky a společně 

s rodiči na nich po celý týden pracovali. V úvodu týdne jsme si ještě připomněli anglickou 

ABC a anglickou výslovnost všech písmen/hlásek, která se většinou vyslovují úplně jinak 

než v češtině a občas se vám dětem pletou (např. C-S /sí-es/, A-E-I /ej-í-aj/, G-J /dží-džej/ 

nebo U-W /jú-dabljú/). Procvičovali jsme je společně ještě ve škole na hře „hláskování slov“, 

kdy jste si společně ve dvojicích a pak i ve skupinkách skládali anglická slova, kdy muselo 

být každé písmenko ve slově nejvýše 1krát (př. pen / desk / orange / watch / ... ), a to kvůli 

kartičkám, jinak bychom je z nich nesestavili. To jste si tedy doufám doma také připomněli. 

V průběhu týdne jste se pak začili seznamovat s množným číslem, které už jste tvořit 

uměli (přidáním písmene „s“ za slovo; dog – dogs, door – doors, boy – boys, ...). Jenom jsme 

si neřekli, že většinou se toto „s“ vyslovuje jako „z“ /dogz/, /dóz/, /boiz/ atd.. Někdy se ve 

slově objeví hlásky podobně znějící, potom mezi ně vkládáme „e“, které vyslovujeme „i“ 

(např. watch – watches /woč-wočiz/, glass – glasses /glás-glásiz/, box – boxes /boks-boksiz/ 

nebo i orange –oranges /orindž-orindžiz; kde už „e“ ve slově je, jenom se nevyslovuje. 

Nakonec jste se měli naučit velkou tabulku (UČ 11 / 9), kde se objevily i – jak my říkáme – 

nepravidelné tvary množného čísla (anglicky: singular=jedn.č. / plural=množ.č.). U těchto 

slov musíme velice dbát na správnou výslovnost /mæn – men/, /wumən – wimin/, /čaild – 

čidrən/, /pə:sn – pípl/; uvádím záměrně zjednodušený přepis výslovnosti v hranatých 

závorkách, aby i rodiče, kteří se angličtinu nikdy neučili, mohli s vámi pracovat a případně vás 

kontrolovat. V PS (str 80 / D) najdete mezinárodní přepis výslovnosti: 

/æ/ = cat /kæt/ 

široké „e“; pusu otevřeme jako když vyslovujeme „a“, ale vyslovíme „e“ 

/δ/ = this /δis/ 

něco mezi d/z; jazyk opřeme zezadu o horní zuby a vyslovíme jemné „d“ 

/θ/ = three /θri:/ 

slabé neznělé „s“; podobá se „šišlavému s“ u dětí, špičku jazyka vložíme jemně mezi 

zuby a vyslovíme slabé „s“ 

/ᴧ/ = a; double /dᴧbl/            /tſ/ = č; /tſaild/   

          /dȝ/ = dž; orange /orindȝ/  /ſ/ = š; /ſu:/ 

 



ZKRATKY, KTERÉ POUŽÍVÁME: 

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

MŮŽETE SI PŘESUNOUT NĚKTERÁ CVIČENÍ I NA JINÝ DEN – vypracovat dříve nebo později. 

UT: (24.03.20) 

UČ – 12 / CULTURE /kalčə/; přečíst si články, POSLECH – NEMAJÍ CD K UČEBNICI = NEDĚLAT, 

 (Naučit se slovíčka, PS 80 / D – uvádím ta důležitá: a lot of, call, country, first / full / 

middle / real + name, nickname/surname, initials, most, often, only, parents, teacher, short 

for / from, use) 

PS – 9 / 6 (Porovnat obrázky A / B, co je vlevo, co je vpravo = najít rozdíly; viz ukázky: 

věta 1 (obrázek A)  There´s one desk. = Je tam jeden stůl (pracovní). 

(obrázek B) There are two desks. = Jsou tam dva stoly  

(Vypracovat písemně dolů na linky, najít dalších 6 rozdílů mezi obr. A / B 

Vazbu there is / are jsme opakovali a procvičovali minulý týden, v zaslaném učivu bylo i mé 

vysvětlení, jak se věty tvoří a jak překládají. Kdo něco zapomněl – připomene si to podle 

těchto ukázkových příkladů v učivu z minulého týdne. 

ČT: (26.03.20) 

UČ – 12 / 1 (cvičit podle článku konverzace o sobě, předvedu na pomyslné osobě) 

I´m Mike /maik/ Jackson. This is my full name. My real name is Michael /maikl/, but people 

call me Mike. A lot of English names have short forms. Do you have short forms forms for 

names in your country? Yes, Czech names have short forms (Kateřina – Katka, Jaroslav – 

Jarda, ...). My friends often call me „Miki“ (přezdívku = nickname si můžete vymyslet podle 

své fantazie, nemusí odpovídat skutečné přezdívce, někdo ani žádnou mít nemusí; přezdívky 

ale prosím slušné!) 

PS – PROGRESS CHECK (Ověření pokroku, zopakování učiva U1, zjištění úrovně znalostí žáků) 

        10 / 1 – zopakujte si používání neurčitého členu – a / an: 

Rozhoduje vyslovená hláska na začátku slova, před kterým člen stojí = před vyslovenou 

souhláskou píšeme „a“ = a boy, a cat, a house, a sister, ...; před vyslovenou samohláskou 

píšeme „an“ = an apple, an umbrella, an orange, an eagle 

PA: (27.03.20) 

UČ – pokračovat v konverzaci podle učiva z UT a ČT podle UČ 12 

PS – 10 / 2 – pokračovat v Progress Check (Doplňte rozhovor a dejte slova do správného 

pořadí. Slova v horním řádku patří vždy do horní linky, slova v dolním řádku do dolní linky. 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (23.03.20 – 27.03.20) 

PŘ 

PO (23.03.20) 

UČ – Protože v rámci učiva přírodovědy máme docela velký náskok i vzhledem k tomu, že 

před námi jsou ještě 3 měsíce zbývající do konce školního roku, zvolím pro následující 

období, tohoto a následujícího týdne určitě, zvolnění v tom smyslu, že by se již neprobíralo 

(prozatím) nové učivo, ale spíše se opakovalo a prohlubovalo to již probrané. Řada dětí měla 

trochu problémy s přípravou na písemné testy, i když byly vždy včas a v dostatečném 

předstihu hlášeny a v řadě případů i odloženy na pozdější termín. Proto bych zvolil možnost, 

že bych vždy pro daný týden dětem vymezil téma látky, které jsme již probírali dříve a na to 

by se v tomto a příštím týdnu zaměřily a připravovaly. V minulém týdnu si měly děti 

vypracovat stručné zápisky učiva (podle UČ 60-61; Živočichové volně žijící v okolí lidských 

obydlí). U této kapitoly prozatím jako s novým učivem skončíme. 

 Děti si měly zkusit v minulém týdnu s Vámi rodiči napsat test na kapitolu 9 – Rostliny 

v okolí lidských obydlí (UČ 54-55), který si, připomínám, dobře uschovejte společně s dalšími, 

které bychom případně ještě v budoucnu psali a věřím, že se jim to i díky návodným otázkám 

povedlo. Tento týden bych tedy věnoval přípravě na podobný TEST, který by si, podobně jako 

ten minulý, napsaly, ale až zase příští týden. Týkal by se učiva z kapitoly 10 – Živočichové 

v okolí lidských obydlí. Toto téma by se jim mohlo líbit a určitě by ho mohly snadněji 

zvládnout i vzhledem k tomu, že učivo se zaměřuje na věci, s kterými se často setkávají nebo 

setkávaly. Níže opět uvádím návodné otázky k testu. 

Otázky k testu: 

1.) Na které 2 skupiny rozdělujeme domácí zvířata? (2 body) 

2.) Vyjmenuj co nejvíce zvířat, která do této skupiny patří (alespoň 8, každé zvíře = 1 bod). 

3.) Jmenuj alespoň 2 zástupce ptáků – uveď vždy název, čím se živí, pro co se chová a jak se 

nazývá samec – samice – a mládě, 

Za každou vědomost je 1 bod = za název ptáka, za to, čím se živí, za to, pro co se chová a 

za jednotlivé členy „rodiny“ (= za 1 ptáka tedy může být až 6 bodů/celkem tedy 12 bodů) 

4.) Jmenuj alespoň 3 zástupce savců a podrobně rozepiš – jako u otázky 3, bodování stejné 

(za tuto otázku může tedy každý získat 3 krát 6 bodů = 18 bodů) 

Účelem tohoto TESTU však není honba za body, ale cíl – umět říci / napsat / vědět o domácích 

zvířatech co možná nejvíce informací, neboť patří a jsou součástí našeho života. Samozřejmě, že 

v řadě případů lze u jednoho zvířete uvést i více informací, např. pro co se daný živočich chová, za 

každou znalost navíc je další bod. Pokud někdo nasbírá 35 a více bodů je vynikající (1), 45 a více (1) 

dvakrát. Další rozmezí směrem nahoru ani psát nebudu, šikovní žáci a máme jich ve třídě dost, 

nasbírají možná ještě daleko více, ale o to opravdu nejde. Uvádím další rozmezí směrem k nižším 

známkám a chci věřit, že špatnou známku po této přípravě, až budeme příští týden psát TEST 

NAOSTRO, nikdo mít nebude. Připomínám – test bychom psali na známky až příští týden, teď cvičit. 

BODOVÁNÍ: 35-30 (1), 29 – 25 (2), 24-20 (3), 19-10 (4), 9-0 (5) 

Do výše zmíněného TESTU ještě nezařadím část „Zvířata chovaná pro radost (DOMÁCÍ MAZLÍČCI), 

podle UČ 58-59, ale ať si tuto kapitolu děti rovněž procvičují již v tomto týdnu. 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (23.03.20 – 27.03.20) 

VL 

ST (25.03.20) 

UČ – Podobně jako jsem pozastavil na čas probírání nové látky v PŘ, bych stejně postupoval, 

alespoň pro tento týden, i v učivu VL. (Kdo jste si otevřel VL dříve než PŘ, podívejte se na 

tuto přílohu, kde moje rozhodnutí podrobně vysvětluji). Minulý týden si děti měly napsat 

do S-VL stručné zápisky z kapitoly VIII. – Průmysl (UČ 36-37). U této kapitoly bychom 

prozatím s novým učivem skončili a dál v následujícím týdnu nebo spíš dvou týdnech 

bychom prohlubovali probrané učivo. Není kam spěchat. Raději, ať si učivo dokonale procvičí 

a lépe zapamatují. 

 Děti si měly zkusit v minulém týdnu s Vámi rodiči napsat test na kapitolu V. – Počasí 

a podnebí (UČ 26-28), který si, prosím, dobře uschovejte společně s dalšími, které bychom 

případně ještě v budoucnu psali. Tento týden bych věnoval přípravě na podobný TEST, který 

by si, podobně jako ten minulý, napsaly, ale až zase příští týden. Týkal by se učiva z kapitoly 

VI. – Zemědělství (UČ 29-32). Níže opět uvádím návodné otázky k testu. 

Otázky k testu: 

1.) Zemědělství dělíme na 2 odvětví, podle toho, čím se výroba zabývá – napiš jejich názvy. 

2.) Které 2 základní podmínky pro zemědělství potřebujeme? 

3.) Co je půda? / Co byste o ní řekly? 

4.) Jak se nazývá nejúrodnější část půdy? 

5.) Půda se využívá 2 způsoby – napiš, jak se tyto části půdy nazývají (nápověda: na jednom 

se něco pěstuje, na druhém se něco chová/pase) 

6.) Jaké 3 druhy orné půdy rozlišujeme? (uveď alespoň 2) 

7.) V ČR se vyskytují dvě zásadní oblasti (podle nadmořské výšky), které to jsou? 

8.) Kde je půda nejúrodnější, proč, a co se tam pěstuje? 

9.) Kde je půda méně úrodná, proč a co se na ní pěstuje? 

10.) Co za důležitou surovinu nám poskytují lesy a co se z ní vyrábí 

Bodování testu: 

MAX 18 (1), 17-15 (1), 14-12 (2), 11-9 (3), 8-6 (4), 5-0 (5) 

Připomínám, na tento test se zatím v tomto týdnu děti teprve připraví, ještě se psát nebude. 

Napíšou si ho společně s Vámi rodiči a ohodnotí až příští týden. 

Ve zbytku tohoto týdne si kromě přípravy na výše zmíněný test mohou prohlubovat 

znalosti z další probírané kapitoly VII – NEROSTNÉ SUROVINY (UČ 33-35). 


