
TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (27.04.20 – 01.05.20) 

ČJ 

Jak už jsem v učivu na minulý týden naznačil, vbíháme do cílové rovinky nejtěžšího učiva 

předmětu ČJ pro 4. ročníku, tedy vzorů podstatných jmen, a to především těch nejsložitějších 

z nich, vzorů rodu mužského, kde (na rozdíl od předchozích vzorů rodu středního a ženského) 

rozlišujeme navíc životnost / neživotnost, vzorů je navíc celkem 6 (tedy o 2 více) a objevují se 

zde vzory, kde se střídá i/y-í/ý, tzn., že v některých pádech píšeme jedno a v dalších zase pro 

změnu druhé i/y. Je tu i celá řada výjimek. Některé jsme si ani neříkali, aby to pro vás nebylo 

ještě složitější (např. že některá slova jako kotel, kužel a další se mohou skloňovat podle 

různých vzorů; podle životného STROJ (kotel/kužel – kotle/kužele) a píšeme v koncovkách i/í 

nebo podle neživotného HRAD (kotel/kužel – kotlu/kuželu), kde píšeme pro změnu y. Může 

tak dojít k zajímavé situaci, že vlastně u těchto a ještě několika dalších slov nemůžeme v 7. 

pádu čísla množného nikdy udělat chybu, protože můžeme psát jak „i“ (s kotli/kuželi), tak „y“ 

(s kotly/kužely) a vždy to bude správně. Jé, to by byla věc při diktátech, kdyby se tato 

možnost objevovala častěji, viďte děti. Nicméně na podobné složité výjimky máme ještě 

spoustu času,  a budete se je učit a vrátíte se k nim znovu v hodinách ČJ na 2. stupni. Pro nás 

zatím platí jen to, co se učíme podle tabulek v učebnici ČJ pro 4. ročník. 

 Jak už jsem tedy řekl v úvodu a zmínil se i v učivu na minulý týden, jsme již téměř na 

konci s touto obtížnou látkou a tento týden definitivně toto učivo zakončíme a doběhneme 

do pomyslného cíle. Završíme tak celoroční usilovné snažení a procvičování nejdůležitějšího 

učiva ČJ 4. ročníku, Vzorů podstatných jmen, podobně jako ve 3. ročníku to byla 

Vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách. Už jste se určitě nemohli dočkat až tomu 

učivu se vzory a hlavně se vzory rodu mužského bude konec. Tento týden se tak stane. 

 Závěrečným vzorem je pro nás vzor SOUDCE. Tento vzor je velice snadný, patří mezi 

životné vzory / měkké tzn., že v koncovkách se píše vždy pouze i/í. Trochu nebezpečný je tu 

zejména 5. pád čísla jednotného (oslovujeme / voláme SOUDCE –NE SOUDČE!), kde se často 

chybuje a dokonce ho nesprávně používají např. herci/herečky v pohádkách, hlasatelé v TV a 

mnoho dalších lidí, kteří by ho měli požívat správně. My se ho však společně používat 

správně rozhodně naučíme. 

 Tento vzor má podobně jako vzor PÁN, MUŽ nebo PŘEDSEDA, tedy všechny životné 

vzory, ve 3. a 6. p. č. j. koncovku „-ovi“ a vyskytují se zde 2 možné tvary, podobně jako u 

ostatních životných vzorů (k / o – soudci i soudcovi; podobně pánu / pánovi, muži / mužovi 

kromě vzoru PŘEDSEDA, kde je možný pouze tvar na –ovi = předsedovi!) 

 

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

PO: (27.04.20) 

UČ – 92 / nahoře TABULKA – VZOR SOUDCE (znát koncovky; hlavně 3.+6.p. č.j. a 5.p. č.j.!) 

         93 / žluté rámečky – znát poučky (pozor na dolní žlutý rámeček, modře zbarvená část) 



PS – 55 / 1, 2 (Tato cvičení jsme zahájili minulý týden, ale pouze pro vzor PŘEDSEDA, dnes 

        si je dokončíte i pro zbývající vzor SOUDCE; pracujete úplně stejně jako minulý týden) 

        Stejně jako minulý týden se opět vrátíme k rozpracované, ale stále ještě nedokončené 

části v kapitole V. SLOVNÍ DRUHY, kde jsme pokračovali částí ZÁJMENA. Dnes si tuto část 

dokončíme. 

        37 / 3 (Pracuj přesně podle zadání v PS. Osobní zájmena byste měli již výborně znát, 

učíme se o nich od začátku školního roku v učivu SLOVESA; co určujeme = osoba / číslo / čas.) 

UT: (28.04.20) 

UČ – 93 / 1, 2 a (obě cvičení a části pouze ústně; v části 2a – rozlišujte vzory Předseda / 

Soudce pomocí 1. a 2.p. č.j. = neposeda – neposedy (Předseda), obhájce – obhájce (Soudce). 

Vzor Soudce má v obou pádech stejné tvary! 

         93 / 2 b (vyber 4 slova ke každému vzoru PŘEDSEDA/SOUDCE a napiš do S v 7.p.č.mn.) 

PS – 55 / 3 a (Do křížovky doplň podle zadání 1-8 podst.jména ve vhodném tvaru množ. čísla) 

        př. 1  stromy, na kterých rostou žaludy = duby 

        Nakonec tajenku (modrý rámec) dopiš do věty pod křížovkou. 

        55 / 3 c (ústně) 

ST: (29.04.20) 

UČ – 93 / 3 (ústně podle žlutého rámečku nad cv., modrá část; pozor na rozdíly koncovek) 

        př. můj (chlapec) ; chlapec – (bez) chlapce jako muž – (bez) muže 

        Podobná slova zakončená v 1.p. č.j. na koncovku „ec“ (chlapec, letec, poslanec, ...) mají 

v 5. pádu č.j. tvar na „če“ (oslovujeme / vláme „chlapče / letče / (pane) poslanče / ... ) 

       Slova zakončená v 1.p. č.j. na „ce“ (podle vzoru SOUDCE = dozorce, obhájce, rádce, ...) 

mají v 5. pádu č.j. stejný tvar jako v 1. a 2. pádu na „ce“ (oslovujeme / voláme (pane) rádce,  

dozorce, obhájce, ...) VYSLOVOVAT – RÁDČE / OBHÁJČE / DOZORČE – NENÍ SPRÁVNĚ !!! 

PS – 55 / 4 a (Nejprve si v diktátu ústně zdůvodněte pravopis. Potom si ho společně 

s rodiči, kteří Vám ho nadiktují, napiště.  – Samozřejmě ve chvíli, kdy nebudou mít spoustu 

práce. Může Vám ho nadiktovat i sourozenec nebo jiný člen rodiny, pokud tu možnost máte.) 

         55 / 4 b, c (část „d“ NEDĚLAT; vypracujte přesně podle zadání v PS) 

brož – 26 / 1 (Připomeň si v tabulce, co jsme se dnes dověděli z UČ o 5. pádu vzoru SOUDCE 

  a  o slovech zakončených na „-ec“ (ten) poslanec, letec, vlastenec, vdovec, ...) 

   26 / 1 (Potom vypracuj cvičení podle zadání.) 

ČT: (30.04.20) 

UČ – 93 / 4 a (ústně zdůvodni pravopis slov a pak celé cvičení přepiš do S-ČJ) 

         př. Lvi se svými krotiteli, (lvi = páni, / (s) krotiteli = (s) muži) 

V minulém týdnu jsme pokračovali také v kapitole VIII – SLOVESA, která v PS následuje hned 

za učivem kapitoly VII – SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN (podle vzorů), které právě tento 

týden dokončujeme. Protože hned po skončení učiva o vzorech následuje další, neméně 



náročné učivo, kterým z hlediska mluvnice ČJ 4. ročník zakončíme, tedy učivo o SLOVESECH, 

jejich tvarech, budeme v této kapitole pokračovat i tento týden.     

PS – 58 / 4 (Doplň do vět slova z nabídky – dole pod cvičením. Máte doplnit buď tvary 

slovesa být, které v minulém čase v 1. a 2. os. obou čísel přidáváme k tvaru příslušného 

slovesa = jsem, jsi, jsme, jste nebo máte doplnit zvratné zájmeno „se/si“, která používáme u 

zvratných sloves = dívá se, maluje si, ... ) 

      př.  Umyj si ruce. 

Nakonec dokonči části 58 / 4 b, c (část „b“ ústně). 

brož – 26 / 2 (Doplň ke každé otázce správné podstatné jméno, jeho vzor a tvar 5.p. č.j.) 

 př. Kdo provádí turisty?  průvodce, (vzor) soudce, (tvar 5.p.č.j.) průvodce (stejný tvar) 

   př. Kdo jezdí s traktorem? traktorista .... atd. 

PA: (01.05.20) 

STÁTNÍ SVÁTEK – UČIVO JSEM VÁM NEZADÁVAL 

 

Shrnutí učiva tohoto týdne (27.04.-01.05.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (27.04.20 – 01.05.20) 

MA 

Tento týden, budeme pokračovat v počítání do velkých řádů, do miliónů (1 000 000). Pozor 

opět 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 sčítání / odčítání / násobení / dělení, 

výpočty se závorkou a tzv. roznásobení závorky, převody délky a času, opět se zdokonalíme 

ve slovních úlohách a zopakujeme a shrneme geometrii (obvodu čtverce a obdélníku). 

Zkratky budou stejné, jako jsme doposud používali: 

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

PO (27.04.20) 

UČ – 111 / 1 (Písemně vypočítejte do S-MA, můžete i do čtverečkovaného, 1 př se ZK) 

         111 / 5 (Teď trochu přemýšlení, z čísel pod písmeny a-d vytvořte všechny možné 

dvojice čísel tak, aby se daly mezi sebou odečítat, tzn. od většího čísla (menšence) odečtete 

menší (menšitele) a zjistíte výsledek (rozdíl). Vedle čísel máte v UČ i nápovědu (barevná 

písmena znázorňují čísla, která jsou u těchto písmen napsaná, obloučky, ukazují, která jdou 

mezi sebou odečítat). Rada nakonec – lze vytvořit 6 příkladů. 

 př. b – a (Nezapomeňte, vždy od většího čísla musíte odečítat to menší!) 

 531 290 – 83 000 = 448 290 

POČ – 17 / 2 (Spoj, co k sobě patří.) 

 př. Celek je vždy číslo 60 (jako základní převod 1h = 60 min / 1 min = 60 s / 1d = 24 h)  

 30 min = polovina ze 60 min = 1/2 h 

 1/3 dne = třetina z 24 hodin = 24 : 3 = 8 h 

UT (28.04.20) 

 UČ – 111 / 6 (Vyber si 4 libovolné příklady a vypracuj je do čtverečkovaného S. Pozor, 

násobíme 2 ciferným číslem, sepisujeme do 2 řádků pod sebou, druhý řádek se posune 

doleva a začíná až pod desítkami. Nezapomeňte na závěr oba řádky ještě sečíst!) 

POČ – 18 / 5 (Nejprve zjisti, jaká mezi časy uběhla doba a pak, jaká byla ta nejkratší.) 

 př. 15:06 a 16:03 (uběhlo 57 minut) 

ST (29.04.20)    

UČ – 112 / růžová tabulka (připomeňte si pravidla násobení a dělení) 

 240 . 5 = (200 + 40) . 5 = 200 . 5 + 40 . 5 = 1 000 + 200 = 1 200 

 Při pamětném násobení si rozložíme číslo na D a J, a pak už to znáte, viz ukázka. 

 Takto si příklad počítat nemusíte. Jen jsem ukázal, jaký je postup, jak se to počítá. 

 Pokud byste dělali příklad písemně a zvládnete to, můžete napsat hned výsledek, kdo 

to však neumí, musí si to rozepsat (př. 240 – 5 = 200 . 5 + 40 . 5 = 1 000 + 200 = 1 200). 



 Všimněte si také vlastnosti násobení, říká se jí KOMUTATIVNÍ ZÁKON. 

 Tato vlastnost platí jak pro sčítání, tak pro násobení. Umožňuje nám (v tomto 

 případě činitele) libovolně zaměňovat v jejich pořadí a výsledek se nezmění! 

 Říká se tomu sdružování (u sčítání) sčítanců, (u násobení) činitelů. 

 př.   (a . b) . c = a . (b . c) = (a . c) . b 

 Nyní si to vyzkoušíme a za písmena dosadíme/doplníme čísla. 

 př.   a = 5 b = 8      c = 7 

 (a . b) . c = (5 . 8) . 7 = 40 . 7 = 280 

 a . (b . c) = 5 . (8 . 7) = 5 . 56 = 280 

 (a . c) . b = (5 . 7) . 8 = 35 . 8 = 280 

 Na první pohled vidíte, že nejlépe se nám bude počítat 1. varianta. Tu zvládneme 

 úplně snadno. Přitom ušetříme čas, usnadníme si výpočet a snížíme hrozbu chyby. 

        112 / 10 (Při výpočtu úlohy povoluji použít kalkulačku – samostatnou nebo na mobilu) 

 Pozor, děti, některé položky jsou tam vícekrát, proto musíte ještě cenu vynásobit, 

 než začnete sčítat celkovou cenu vybavení třídy, cena je za 1 kus = 1 stolek, 1 židli,...) 

 př. 15 žákovských stolků, cena / kus = 1 176 Kč, cena za všechny stolky = 15 . 1 176 Kč 

POČ – 19 / 1 (Převody jednotky délky – připomeň si základní převody:) 

 1 km = 1 000 m, 1 m = 100 cm,  1 m = 10 dm, 1 dm = 10 cm, 1 cm = 10 mm 

PS-ZLOMKY – 18 / 3 (Výpočet části celku už dávno umíte, celek :  jmenovatelem . čitatel) 

 př.  1/5 ze 100 Kč = 100 : 5 = 20 Kč 

        3/4 z 800 Kč = (800 : 4) . 3 = 200 . 3 = 600 Kč 

 U převodů eur si nemusíte lámat hlavu s kurzem převodu euro/koruna, počítáme 

stejně jako s korunami. 

         1/2 z 560 eur = 560 : 2 = (500 + 60) : 2 = 500 : 2 + 60 : 2 = 250 + 30 = 280 

ČT (30.04.20)        

UČ – 112 / 11 (Procvičujeme písemné násobení, vyber si 4 libovolné příklady. Dva se ZK!) 

 Vypracuj do S-MA. 

POČ – 17 / 4 a – je tu asi chyba, mělo by být číslo 3 (vyřeš slovní úlohu) 

(stručný zápis napište vlevo, výpočty a odpověď do pravé části) 

PS-ZLOMKY – 18 / 5 (Slovní úloha na zlomky, to jsme tu ještě neměli – nebo ano?) 

 Celek je pro nás v tomto případě 36 bagetek. 

 Písmena znamenají křestní jména dětí. Ke každému doplňte, kolik kdo snědl, 

potom ještě, kolik snědli všichni kluci dohromady a nakonec, kolik bagetek zbylo. 

GEO – UČ – (Připomeňte si ještě jednou učivo „obvod obdélníku – str. 105“  a obvod čtverce, 

         na další str. 106 a vyberte si ke každému 1 SÚ a ústně si ji vyřešte.) 

 Nabídka SÚ: obvod obdélníku; UČ 105 / 3-5, obvod čtverce 106 / 3-6 

připomeneme si:   „o“ obdélníku = 2 (a + b) :              „ o“ čtverce = 4 . a   

 



PA (01.05.20) 

STÁTNÍ SVÁTEK – UČIVO JSEM VÁM NEZADÁVAL 

 

ZOPAKOVAT SI CELKOVÉ UČIVO ZA TENTO TÝDEN (27.04.-01.05.20) 

 

TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (27.04.20 – 01.05.20) 

AJ 

V tomto týdnu navážeme na minulý týden, kdy jsme zahájili novou část lekce U1 / B, My 

family. To, jak jste jistě zjistili, nebylo pro Vás téma až tak úplně nové, protože ho známe již 

z předešlé učebnice Chit-chat. Doufám, že jste si připomněli některá slovíčka právě ze 

zmíněné učebnice 3. ročníku, a přidali si k nim a naučili se ta nová. Rozšířili jste si tak znalosti 

slovní zásoby, přestože jste řadu slov již vlastně znali, ale v jiné podobě (např. dad – father,  

granddad – grandfather, mum – mother,  grandma – grandmother, ...). Dále si zopakujeme 

přivlastňovací zájmena a rozšíříme si je o některá nová. 

 

ZKRATKY, KTERÉ POUŽÍVÁME: 

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

UČIVO NA TENTO TÝDEN ROZPRACOVANÉ NA JEDNOTLIVÉ DNY: 

UT: (28.04.20) 

UČ – 18 / Family tree= Rodokmen (ústně nahoře/vpravo; protože CD pro UČ nemáte, a 

poslech ani jiné aktivity s poslechem tak dělat nemůžete, připravil jsem Vám níže návody pro 

konverzaci a procvičování tématu FAMILY v rámci Vaší vlastní rodiny.) 

 Zopakujeme si sloveso „mít = have got“ a současně si s ním procvičíme nové učivo. 

př.  I have got a brother / one brother. (V těchto situacích si můžete vybrat jestli řeknete 

mám jednoho bratra / sestru, atd. = a brother nebo one brother.) 

 I have got two sisters. My mum has got no sister. My dad has got one brother. I 

haven´t got a brother. But my sister has got one brother. It´s me, of course [ov´ kos] = 

samouřejmě. 

Níže uvádím pro jistotu překlady výše napsaných ukázek vět, i když byste si s tím měli poradit 

určitě i bez této pomoci a rozumět těmto větám bez potíží. 

 (Já) mám dvě sestry. Moje máma nemá žádnou sestru. Můj táta má jednoho bratra. 

(Já) nemám bratra. Ale moje sestra má jednoho bratra. To jsem já, samozřejmě. 

 Začlenil jsem do těchto vět i takovou malou hádanku. Přijdete na ni? Jak je možné, 

že ten chlapec říká – „Já nemám bratra“ a přitom chvíli po něm jeho vlastní sestra říká 



pravý opak, že tedy „má bratra“. Nápovědu najdete v poslední větě. Ano, ten bratr je 

vlastně onen chlapec, co sice sám bratra nemá, ale pro svou sestru bratrem je. Ona ho tedy 

má. Vidíte, i angličtina může být zábavná. 

 Procvičujte si tyto věty s dalšími slovíčky „rodiny“ a v různých osobách (I = já, you = 

ty/vy, he = on, she = ona, it = to, ono, we = my,they = oni). 

př.   He is / He´s my dad = faher. He´s got two uncles.  This is my granddad. 

        She is my mum = mother. She hasn´t got a aunt. I haven´t got a grandma. 

        They have got three children. We have got a son.  You have got two cousins. 

        Have you got a sister?  Has he/she got a ..... ? (různí členové rodiny) 

Můžete si vymýšlet různé otázky, záporné věty, oznamovací věty úplně sami. Výborně si 

tak procvičíte nejenom samotná slovíčka, ale i mluvení v celých větách. Čím víc jich 

vytvoříte a řeknete (říkejte si je vždy nahlas, ať se slyšíte), tím lépe Vám to půjde. A tohle je 

teprve ta pravá angličtina! To, že mluvíte ve větách, nejenom se učíte zpaměti slovíčka! 

 

Na konci tohoto týdne Vás čeká nejenom státní svátek (a volný den bez oráce a učení). ale 

rovněž začátek nového měsíce května (May), mám pro Vás takový zajímavý projekt, na 

kterém byste celý květen pracovali a pak my ho odevzdali. Doufám, že už mi ho budete 

odevzdávat osobně a nebudete mi ho muset přeposílat, protože  se v tou dobou budeme 

opět učit spolu ve škole. (A když jsme u toho nového měsíce května, zopakujte si všechny  

měsíce a také si připomeňte dny, měli byste je mít z dřívějška vyrobené na kartičkách.) 

PS – 14 / 1 (Vypadá to složitě, ale chce to jen Vaši pozornost. Na obrázcích je vyobrazen 

Family tree = Rodokmen jedné rodiny. Všichni její členové mají u svých obrázků uvedena 

svá jména. Co tam ale chybí jsou názvy příbuzenstva; kdo je dědeček, babička, otec, matka, 

syn, dcera, bratr, sestra nebo bratranec. A ty máte doplnit. Můžete si pomoci radou z UČ str 

18. Jednoho člena již máte vyplněného = Dědeček „Richard“ ukazuje dolů na dolní řadu 

příbuzenstva (každá nižší řada je nová generace) a říká směrem k „Amandě“. To je moje 

dcera = daughter. 

ČT: (30.04.20) 

UČ – 18 / 2 (opět ústně / bez poslechu, uvádím možné varianty k procvičování konverzace) 

 Přečtete si nejprve, popisky členů rodiny na fotografii dolního obrázku „This is my 

family“. Potom si najděte nějakou fotografi, může být vánoční, z letní dovolené, z oslavy 

Vašich narozenin, ze svatby, z oslavy, prostě odkudkoli. (Poproste rodiče, ať Vám nějakou na 

chvíli půjčí, pokud ji sami nebudete moci najít). Až ji budete mít připravenou, zkuste podle 

ní popsat, podobně jako na té fotografii z UČ – 18 / dole, známé tváře a členy Vaší rodiny 

nebo příbuzné – samozřejmě jen ty, které znáte = strýce, tety, dědečky, babičky, sestřenice, 

bratrance a samozřejmě členy Vaší rodiny – tátu, mámu, sestr/u-y, bratr/a-y. Pokud budete 

chtít, a rodiče nebo sourozenci budou mít chvilku volnou, můžete to procvičovat společně 

s nimi. Ti z rodičů nebo sourozenců, kteří se anglicky učí nebo angličtinu ovládají, vám 



mohou poradit nebo Vás kontrolovat, jestli to říkáte správně. K této konverzaci můžete 

použít i následující cvičení hned vedle; (UČ 18 / 4) a přidat si do vět přivlastňovací zájmena. 

př.  This is my mum.  Her name is Alena. 

       This is my brother, Pavel.  

       This is my grandfather.  His name is Josef. 

       atd. 

PS – 14 / 2 (Najděte a zakroužkujte ve čtyřsměrce deset slov k tématu rodina.) 

 

PA: (01.05.20) 

STÁTNÍ SVÁTEK – UČIVO JSEM VÁM NEZADÁVAL 

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA TOHOTO TÝDNE (27.04-01.05.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (27.04.20 – 01.05.20) 

PŘ 

PO (27.04.20) 

UČ – Tento týden se posuneme do dalšího, již předposledního, ekosystému, a to Ekosystému 

rybníků. Nejprve si v tomto týdnu tento ekosystém začleníme do soustavy vodních toků a 

nádrží, víme již z dřívějších hodin přírodovědy, že rybníky patří, stejně jako například 

přehrady, mezi umělé vodní nádrže, a že v minulosti byly zakládány zejména pro chov kaprů, 

tradičního pokrmu pro Štědrovečerní vánoční stůl prostého venkovského lidu. O zavedení 

rybníkářství v českých zemích se v minulosti u nás, kromě jiných, výrazně zasloužil Jakub 

Krčín. Nejrozšířenější oblastí rybníků na území ČR je Třeboňsko v Jižních Čechách, o kterých 

jsme se nedávno učili v rámci učiva Vlastivědy – kraje ČR. Také si rozdělíme tento ekosystém 

na rostliny a živočichy, kteří se v jeho okolí vyskytují. Tento týden se budeme věnovat tématu 

Rostliny v rybníku a jeho okolí. 

UČ – 64 (napsat si stručný zápis do S-PŘ, nejdůležitější rostliny, názvy, kde se vyskytují, jestli 

rostou přímo v rybníku – např. leknín nebo spíše kolem rybníku – např. rákos) 

Doplňkové otázky pro procvičování: 

1.) Na jaké 2 skupiny dělíme povrchovou vodu? 

2.) Jaké 3 druhy vodních toků patří do vodních nádrží? 

3.) Jaké rostliny se vyskytují v okolí rybníku nebo přímo v rybníku? 

4.) Co je to březový porost? 

5.) Jaké rostliny se v tomto porostu vyskytují? 

6.) Která nejčastější rostlina roste přímo na vodní hladině, a nejenom rybníků? 

7.) K čemu se často v minulosti (a ještě i dnes) využívalo proutí vrby? 

8.) Jak se nazývá naše největší tráva? Jaké výšky případně až dorůstá? 

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 (27.04.20 – 01.05.20) 

VL 

ST (29.04.20) 

Zase o něco pokročíme v učivu kraje ČR. Posuneme se trochu vedle Plzeňského kraje do kraje 

Karlovarského. Určitě Vám nemusím říkat, že v Karlových Varech se nachází naše možná 

nejznámější a světově velice proslulejší lázně. Objevily se v celé řadě našich známých filmů. 

Za všechny byl připomněl například dnes už legendární snímek „Vrchní, prchni“ o falešném 

vrchním, ve kterém zazněla dnes už nesmírně populární píseň J. Uhlíře „Severní vítr“ a kterou 

jsme společně zpívali i v hodinách HV. Karlovy Vary jsou také místem, kde se pravidelně 

v červenci koná dnes již světově proslulý Mezinárodní filmový festival a každoročně se sem 

počátkem léta sjíždějí nejslavnější světové hvězdy stříbrného filmového plátna. Také tímto 

městem protéká jeden z velkých přítoků řeky Labe, Ohře. To všechno a mnoho dalšího nás 

čeká v tomto týdnu. Učivo Vám opět doplním, mimo jiné i díky pomoci z řad rodičů, o 

tisknutelné doplňující materiály, které Vám nabídnou mnohé informace, jež v učebnici 

nenajdete. Opět Vám níže uvádím návodné otázky, které jsou v podstatě totožné s těmi 

předešlými, jenom se týkají jiných měst, řek, pohoří a dalších zajímavostí jako kulturních 

památek, průmyslových podniků a závodů, výrobků apod. 

 

Návodné otázky k opakování: 

1.) Jak se nazývá krajské město Karlovarského kraje? 

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

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

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

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

6.) Které plodiny se v tomto kraji pěstují a která hospodářská 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, Plzeňský a hl. město Praha) 


