
TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (04.05.20 – 08.05.20) 

ČJ 

Tento týden bychom završili naše několikaměsíční úsilí zvládnout a naučit se správně používat 

pravidla pravopisu na konci podstatných jmen podle vzorů rodu mužského, ženského a 

středního celkovým shrnutím učiva, především vzorů rodu mužského. Jak jste se postupně 

s tímto učivem seznamovali, dověděli jste se, že pro rod M máme celkem 6 vzorů, a že je 

dělíme na životné (Pán, Muž, Předseda, Soudce) a neživotné (Hrad / pomocný vzor Les, Stroj), 

že máme vzory tvrdé (Pán, Hrad, Předseda) a měkké (Muž, Stroj, Soudce), a že u životných 

vzorů používáme v 3. a 6. pádu č. j. koncovku „–ovi“, která je vždy měkká (píše se po ní vždy 

„i“). Dále, že v těchto dvou pádech máme – kromě vzoru Předseda – dvojí možné zakončení 

(pánu/pánovi, muži/mužovi, soudci/soudcovi), u vzoru Předseda používáme pouze tvar na –

ovi!. Měli byste také znát, že většinou se v koncovkách vzorů objevuje „i/í“. Jen v několika 

případech píšeme „y“, a toto tvrdé „y“ se píše vždy krátké! (PÁN – 4. a 7.p. č. mn.; 

HRAD – 1.,4.,5. a 7.p. č. mn.; PŘEDSEDA – 2.p. č. j. a 4.,7.p. č. mn.). Zvláštností je  6.p. č. mn., 

kde se u vzorů Pán, Hrad a Předseda můžeme setkat s různými tvary = (o) pánech/hoších, (o) 

hradech/březích, (o) předsedech/sluzích). Tyto „druhé“ tvary (v závorce za lomítkem) se 

vyskytují pouze u některých slov a jsou spíše vzácné.  

Kromě shrnutí učiva vzorů, rovněž pokročíme dál také v poznávání Slovních druhů, kde se 

budeme věnovat až na číslovky a slovesa dále už především neohebným slovním druhům. 

Samostatnou kapitolou pak pro nás zůstávají Slovesa, kde se nadále budeme zabývat 

určováním osoby, čísla a času (neboli časování), rozlišovat, co jsou to tvary jednoduché a 

složené, co určité a neurčité apod. 

 

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

PO: (04.05.20) 

UČ – 93 / 4 b (ve cv. v S-ČJ z 30.4. nejprve podtrhni 1 a pak urči rod / číslo / pád / vzor) 

         POZNÁMKA:  Rod, číslo, pád, vzor můžeš určit ústně. 

         př.  Lvi se svými krotiteli, (pak ústně určím; lvi – r.m. (živ.), č.mn., p.1., vz. pán), atd. 

PS – Opět se vrátíme nazpět ke SLOVNÍM DRUHŮM a procvičíme si ČÍSLOVKY. 

        37 / 1, 2 a, b (Vypracuj přesně podle zadání.) 

brož. – 26 / 3 (Vypracuj přesně podle zadání.) 

UT: (05.05.20) 

UČ – 94 / 1 a (Ústně doplň a zdůvodni ústně pravopis v neúplných slovech.) 

         94 / 1 b (Vyhledej podstatná jména – ústně urči rod, číslo, pád, vzor a u r M životnost!) 

…….. 94 / 1 c, d, e (hravé části – ústně; nechám na vás, alespoň 1 si udělejte všichni!) 

PS – pokračování v dokončování kapitoly  SLOVNÍ DRUHY , část 5 – SLOVESA  



        38 / 1 a (Vyznač slovesa vlnovkou, další části cvičení nedělej!) 

          38 / 2 (Vyřeš křížovku, slovo z tajenky doplň do věty vedle.) 

brož. – 27 / 1 (Vyřeš křížovku – doplňuj pouze podstatná jména r. M ve správném tvaru.) 

ST: (06.05.20) 

UČ – 94 / 2 (písemně do S-ČJ; věty správně napiš) 

         94 / 4 (HRA ústně, můžete si zahrát sami, můžete hrát se sourozenci nebo s rodiči) 

PS – 56 / 1 a, b (Vypracuj přesně podle zadání v PS.) 

         56 / 2 (Opět přesně vypracuj podle zadání.) 

brož – 27 / 2 (Doplňte pravopis, pokuste se přísloví vysvětlit nebo jim porozumět.) 

 př.  Nekupuj zajíce v pytli. (Dřív než si něco někde nebo od někoho koupíš, dobře si tu 

věc prohlédni, jestli je funkční, jestli je tam vše,, co tam patří. Jestli tam nic nechybí. Atd.) 

ČT: (07.05.20) 

UČ – 95 / SLOH, (vypracuj vlastní pozvánku – podle ukázky v UČ 95 / černý rámeček nahoře) 

V pozvánce nezapomeň uvést: 

 1. Název události, 2. Místo konání, 3. Datum a hodina začátku = nejdůležitější údaje 

v jakékoli pozvánce, nesmí nikdy chybět! 

Vymyšlený příklad:  Zítra 29.04.20 se v Pavlinině dvoře (dvůr Vlastivědného muzea 

v Šumperku) uskuteční koncert slavné české skupiny Cinaski, začátek je ve 20 hodin. 

Vaš pozvánka bude samozřejmě trochu víc rozepsaná. Tohle byla jen velmi zkrácená ukázka. 

        96 / tabulka shrnutí – Skloňování podstatných jmen (Připomenout si ústně pravidla!) 

PS – 59 / 1 a, b, c (část „c“; ústně urči rod, číslo, pád, vzor; část „d“ NEDĚLAT!) 

        59 / 2 a, b, c (část „a“ vyznač slovesa vlnovkou, doplň pravopis; část „b“ dopiš slovesa 

podle textu př. Alenka kreslí;(zvýrazni koncovky sloves); část  „c“ ústně – používej slovesa) 

brož – 27 / 3 (Převeď uvedená slova do množného čísla a napiš výrazy na linky.) 

 př.  Husté lesy, … 

PA: (08.05.20) 

STÁTNÍ SVÁTEK – UČIVO NEZADÁVÁM) 

 

Shrnutí učiva tohoto týdne (04.05.-08.05.20) 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (04.05.20 – 08.05.20) 

MA 

Tento týden dokončíme učiva z UČ „Početní výkony s přirozenými čísly“, přeskočíme část 

v geometrii „Rovnoběžníky“, které přesuneme na 5. ročník (podrobněji vysvětluji v učivu na 

ST (06.05.20) a v úvodu následující kapitoly Zlomky si zopakujeme základní informace o 

zlomcích a nadále v nich budeme pokračovat při řešení úloh a cvičení z PS-ZLOMKY (ukážeme 

si mimo jiné, jak se dají využívat při výpočtech se slevami). Také se procvičíme ve slovních 

úlohách, v převodech jednotek D a H, v písemných operacích a dělení se zbytkem. Takže 

s chutí do toho. 

Zkratky budou stejné, jako jsme doposud používali: 

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

PO (04.05.20) 

UČ – 113 / červený zápis u červené svislé čáry (roznásobení závorky); ÚSTNĚ! 

 I tyto příklady jsme již v minulosti počítali, ale možná jste zapomněli, co to vlastně je. 

 Při roznásobení závorky nemusíme počítat přednostně závorku, jak nám říká pravidlo 

o závorkách, ale můžeme si pomoci jinak, využijeme přednosti násobení. 

 (a + b ) . c = a . c + b . c (a – b) . c = a . b – b . c 

Máme-li závorku, která sčítá/odčítá dvě čísla a za/před závorkou ještě číslo, kterým závorku 

násobíme, můžeme pravidlo přednosti výpočtu závorky obejít a upřednostnit násobení. 

Jak je tučně zvýrazněno, nejprve jsme čísla mezi sebou vynásobily a až pak sečetli/odečetli. 

 př. Doplňme do naší horní ukázky se závorkami za neznámé „a, b, c“ konkrétní čísla. 

 a = 10 /  b = 5 / c = 2 

 (a + b) . c = a . c + b . c = 10 . 2 + 5 . 2 = 20 + 10 = 30 

 Zkusíme, jestli se výsledek nezmění a vypočítáme příklad podle pravidla závorek. 

 (a + b) + c = (10 + 5) . 2 = 15 . 2 = 30 

 Vidíme, že skutečně tento zákon platí. Výsledek se nezmění. 

 112 / 12 (Písemné odčítání. Vypočítej 4 příklady/2 se ZK. Písemně do S-MA.) 

POČ – 17 / 4 b – asi chyba, mělo být asi cv. 3; (vyřešte SÚ – výpočet, odpověď) 

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

PS-ZLOMKY – 19 / 1 (Do tabulky doplňte slevu a novou cenu u všech druhů oblečení.) 

Pod tabulkou máte 2 možné způsoby výpočtu, vyberte si ten, který lépe umíte nebo 

který Vám více vyhovuje. Použijete-li způsob „b“, ušetříte 1 výpočet. 

př. svetr = 500 Kč (celek)  sleva = 500 : 5 = 100 nová cena = 500 – 100 = 400 Kč 

            NEBO      Celek je  500 Kč, sleva = 1/5 z původní ceny, nová cena = 4/5 původní ceny 

        (500 : 5) . 4 = 100 . 4 = 400 Kč 

 



UT (05.05.20) 

UČ – 113 / 15 (Ústně, promysli si, který př. je výhodnější počítat, ten nahoře nebo dole) 

 Připomeň si pravidla o závorkách a přednostních operacích – červená věta 

         113 / 16 (Písemně do S-MA; stručný zápis, výpočet, odpověď) 

         113 / 17 (ústně) 

POČ – 17 / 4 c – asi chyba, mělo být asi cv. 3; (vyřešte SÚ – výpočet, odpověď) 

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

Tímto příkladem jsme zakončili v POČ na této dvojstraně  část věnovanou slovním úlohám. 

           19 / 2 (Převody – porovnávání, převeď si nejdřív na stejné jednotky, na ty menší) 

            ukázka 1   6m 60 dm (převedeme si na stejné jednotky, takže „m“ na „dm“ 

   60 dm  =  60 dm (vidíme, že čísla jsou stejná, doplníme znaménko „=“) 

 ukázka 2 3 dm 300 cm (opět převedeme na stejné jednotky,zde „dm“ na „cm“ 

   30 cm < 300 cm (vpravo je větší číslo; zobáček je otevřen vpravo) 

A takto postupujeme pořád dál. 

PS-ZLOMKY – 19 / modrý rámeček „Vyznej se ve slevách“ (Prostuduj si rámeček, který na 

první podhled vypadá hodně složitě. Vysvětlíme si, že to až tak složité není.) 

Krok 1 – Co je to vlastně sleva? 

 Sleva znamená, že něco, co si chceme koupit (zboží, zájezd, auto, dům atd.), nás bude 

stát méně než by nás stálo před slevou. Velmi často se setkáváme v životě se slevami při 

výprodeji zboží (po Vánocích, po letních dovolených, aj.). Vždy na konci zimního období nebo 

letního období se prodejci chtějí rychle zbavit zboží, které jim ještě zůstává ve skladech nebo 

leží v obchodech na pultech. Protože by se toto zboží už příští rok špatně prodávalo, nebo spíše 

by si ho nikdo už nekoupil, neboť by vyšlo z módy, raději ho ještě narychlo zlevní, aby se tak 

s určitostí prodalo. Zákazník si takové zlevněné zboží rozhodně nenechá ujít. Spokojeni jsou 

tak nakonec všichni – zákazníci levně nakoupili a prodejci prodali a utržili peníze za zboží, které 

by jinak museli vyhodit a nedostali by tak vůbec nic. 

Krok 2 – Co je sleva o 2/5 a co na 2/5 z původní částky? 

 Většinou se setkáte s tím prvním případem, že se něco zlevní o nějakou částku než 

na nějakou částku. Vysvětlíme si obojí, podle modrého rámečku v PS-ZLOMKY str 19. 

 SVETR (sleva o 2/5 z 500 Kč) 

 Informace nám říká, že svetr bude nyní stát o tolik Kč méně, kolik jsou 2/5 z 500. 

Výpočet části celku už ovládáte. Je to náš známý výpočet (celek : jmenovatel . čitatel) 

Pokud se čitatel = číslu 1, nemusíme vůbec násobit a pouze celek vydělíme jmenovatelem. 

 2 / 5 z 500 Kč = (500 : 5) . 2 = 100 . 2 = 200 Kč (sleva) 

Zjistili jsme částku, o kterou bude svetr levnější (čili slevu). Svetr nyní bude stát 500 – 200 = 

300 Kč (původní cena = 500 Kč / sleva = 200 / nová cena = 300 Kč) 

 Nyní si na vedlejší ukázce předvedeme druhý druh slevy. 

 TRIČKO (sleva na 2/5 z 500 Kč) 



 Tato informace nám říká, že nová cena –v tomto případě trička –budou 2/5 původní 

ceny, což znamená, že kolik jsou 2/5 z 500, tolik bude nynější cena. Nejedná se tu teď o slevu 

ale přímo o novou cenu zboží. Výpočet je stejný (2/5 z 500 = (500 : 5)  2 = 200 Kč) 

Nyní jsme rovnou zjistili, kolik bude od teď svetr stát (čili cenu).Svetr nyní bude stát 200 Kč. 

(v 1. případě jsme zjistili slevu a pak novou cenu zboží, ve 2. případě rovnou novou cenu. 

ST (06.05.20) 

UČ – 113 / 19 (8 příkladů udělej písemně do S-MA, zbytek ústně  

POZOR na pravidlo zbytku – zbytek musí být vždy menší než dělitel. Pokud Ti zbytek 

vyšel stejný nebo vyšší než je dělitel, musíš posledně zapsané číslo výsledku o 1 zvýšit a 

znovu přepočítat a opravit předchozí zbytek!) 

Ukázka: nejprve špatně vydělené: 

26 : 5 = 4 (ve výsledku je chyba, zbytek vyšel větší než dělitel, musíme přepočítat) 

  6 

 Nyní vyděleno správně: 

 26 : 5 = 5 (nyní je to správně, zbytek je menší než dělitel, zvětšili jsme dělitel o 1) 

   1 

INFORMACE K NÁSLEDUJÍCÍ DVOJSTRANĚ – UČ 114-115 a 118 / ROVNOBĚŽNÍKY 

Po poradě a společné dohodě s ostatními učiteli MA v paralelních třídách 4. ročníků jsme se 

rozhodli přesunout toto učivo až na 5. ročník, na měsíc září/říjen. Není pro nás nyní za 

stávající situace pro zvládnutí učiva MA 4. ročníku zásadní a tak důležité jako ostatní učivo!  

 

INFORMACE K DVOJSTRANĚ – UČ 116-117 / ZLOMKY  

Vzhledem k tomu, že učivo o zlomcích se již podrobně učíme z PS-ZLOMKY, nemusíte 

z tohoto učiva nic dělat, pouze si připomeňte, jestli jste něco nezapomněli!  

          119 / 1, 2 (obě cv. ústně), 3 (pouze přečti správně zlomky) 

POČ – 19 / 3 (Doplň správnou / vhodnou jednotku.:) 

 Př.  1 / 10 m = 1 dm (ano, máte pravdu, že i 10 cm je 1/10 m, ale k číslici 1 se hodí dm 

 8 km = 80 000 dm (podle převodu 1 km = 1 000 m,1 m = 10 dm je správně 80 000 dm) 

 Délka hřiště = 120 (bude nejspíš v „m“, v km by bylo moc velké, v cm zase malé) 

PS-ZLOMKY – 19 / 2 (Vypočítej celkovou cenu po započtení doplňků.) 

 Rada: Když si kupujete nějaké zboží, můžete si koupit jenom to zboží (to je v tomto 

případě samotný bazén = 30 000 Kč) nebo si k tomu zboží koupíte ještě tzv. doplňky a ty již 

nejsou započítány v původní ceně zboží. Výsledná cena se pak o tyto doplňky navýší. 

 

 

 



ČT (07.05.20) 

UČ – 119 / 4 (Nejprve zapiš zlomky do S-MA , Pak si z každého sloupce vyber 1 zlomek a do 

S-MA ho znázorni.) 

         119 / 7 (Vyber si 4 př. a písemně vypracuj do čtverečkovaného S.) 

         120 / 8 (Ústně; přečti zlomky a ukaž je na obrázcích.) 

POČ – 20 / 1, 2 (Převody jednotek hmotnosti; připomeňte si je, než začnete převádět!) 

PS-ZLOMKY – 19 / 3 (Slovní úloha na zlomky, to jsme tu ještě neměli – nebo ano?) 

 19 / 4 (Tento př. si můžete zkusit počítat oběma způsoby podle mého výkladu z UT 

(05.05.20) PS-ZLOMKY str 19 / cv. 1 – modrý rámeček. 

PA (08.05.20) 

STÁTNÍ SVÁTEK – UČIVO NEZADÁVÁM 

 

ZOPAKOVAT SI CELKOVÉ UČIVO ZA TENTO TÝDEN (04.05.-08.05.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (04.05.20 – 08.05.20) 

AJ 

V tomto týdnu uzavřeme část U2 / B – My family, dokončíme si některá cvičení z UČ a PS; 

pokud by nám ještě něco z této části zbývalo dokončit vzhledem ke kratšímu týdnu (pátek 

08.05.20, na který Vám učivo samozřejmě, stejně jako minulý týden, nezadávám), přesunuli 

bychom si tato cvičení na další týden. Rovněž bychom v tomto týdnu nadále procvičovali tvary 

slovesa „být = to be“ a to ve všech osobách, v obou číslech, dlouhé i krátké tvary, cvičili 

bychom tvoření tázacích a záporných vět a věnovali se přivlastňovacím zájmenům, která se 

v angličtině nazývají přivlastňovací přídavná jména (possesive adjectives), ale to jen na okraj. 

Opět Vám na PA (08.05), státní svátek (Den vítězství, učili jsme se v 1. pololetí ve Vlastivědě, 

ukončení 2. Světové války) nezadávám žádnou práci ani učivo, abyste si společně s rodiči 

prodloužený víkend co nejvíce užili. Za svoji pracovitost a píli si to všichni zasloužíte! 

 

ZKRATKY, KTERÉ POUŽÍVÁME: 

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

UČIVO NA TENTO TÝDEN ROZPRACOVANÉ NA JEDNOTLIVÉ DNY: 

UT: (05.05.20) 

UČ – 18 / 3 (Procvičit zájmena, hlavně dvojice, které k sobě patří, nejprve se nedívejte na 

správné řešení. To uvádím níže, kde jsou zájmena správně seřazena, jak k sobě patří.) 

Výslovnost přivlastňovacích zájmen najdete v  PS 81 / Possessive adjectives.  

  

singular = č. j.     plural = č. mn. 

 I – my (já – moje)    we – our (my – naše) 

 you – your (ty – tvoje)   you = your (vy – vaše) 

 he – his (on – jeho)    they – their (oni – jejich) 

 she – her (ona – její) 

 it – its (to/ono – té věci / zvířete)  you = ty/vy your = tvoje / vaše 

        18 / 4 (Procvičujte si podle výše uvedené tabulky a podle tohoto cv. V UČ krátké otázky 

a odpovědi s těmito přivlastňovacími zájmeny. Nemusí být skutečné, můžeš si vymýšlet 

vlastní podle své fantazie – nejde nám o pravdivost, ale abyste si je procvičili. 

 př. (přesně podle UČ)  Hlídejte so správné zájmeno! 

 What´s your name? – My name is… .    What´s her/his name? – His/Her name´s … .  

Střídejte v otázkách a odpovědích dlouhé a krátké tvary, ať se naučíte používat oboje. Jednou 

se zeptejte krátkým (staženým) tvarem a odpovězte dlouhým, podruhé naopak. 

PS – 14 / 3 (Doplňte k otázkám 1-6 odpovědi. Použijte správné přivlastňovací zájmeno.) 

Pomůcku naleznete v UČ 18 / 4. 

 



ČT: (07.05.20) 

UČ – 19 / 5 (Vypracujte ústně. Doplňte – ústně – do vět vhodné přivlastňovací zájmeno (my, 

your, his, her, its our their) 

 př. věta 1:   (v bublině je napsáno) – She´s my mum. I´m ________ daughter. (Co tam 

tedy chybí za zájmeno? Přeložme si to.  Dívenka na obr. někomu říká: – „Ona je moje máma.“ 

(ta paní vedle). Dívenka vzápětí dodá:– „Já jsem její dcera.“ (doplnili jsme zájmeno „její=her!) 

Rada: Zkuste si vždy věty přeložit a poslouchejte/všímejte si, jaké zájmeno tam používáme. 

Potom snadněji vyberete z nabídky (uvádím nahoře) správné anglické zájmeno do věty. 

         19 / 6, 8 a (TATO CV. DĚLAT BOHUŽEL NEMŮŽETE, NEMÁTE CD K UČ, PŘESKOČTE JE!) 

        19 / 7 (Vypracujte písemně do S-AJ; datum píšeme 7th May; květen – May už umíte) 

 př. (Postupujte, podle ukázky pod zadáním, od jména podél provázku, kde skončíte.) 

        19 / 8 b (Nebudete pracovat ve skupině, to bychom mohli dělat leda v e škole, budete 

pracovat sami. Můžete případně přizvat sourozence – pokud se učí anglicky nebo rodiče, 

pokud budou mít navíc i čas. Na stůl položte 3 věci, nejlépe školní potřeby, které už výborně 

znáte z dřívějška (a pen, a book, a rubber atd.). Potom si představujte, že některá z věcí je 

Vaší sestry, bratra nebo táty, mámy, dědy atd. Podle př. pod obr. vytvořte větu. Větu 

vyslovte a pak zbylé dvě. Nakonec všechny 3 napište do S-AJ.) Můžete použít i jméno osoby. 

 př. This is my brother´s / (Peter´s) pen. (V závorce uvádím možnost se jménem).  

Vybereš si jen 1 z možností. Buď název osoby = my brother´s pen, nebo jméno = Peter´s pen 

PS – 15 / 4 (Doplňte ve větách správně apostrof (´), podle ukázky ve větě 1.)  

 Vysvětlení: V každé větě je vždy jedno místo, kde chybí apostrof. (podle UČ 19 / 8b)  

        15 / 5 (Cvičení s poslechem, použijte Vaše vlastní CD z PS!) Poslech nemáte jak trénovat, 

jen podle svého CD, proto jsem toto cvičení záměrně zařadil (můžete přehrát na CD, DVD, 

nebo PC)  

 Máte rozhodnout, čí jsou / komu patří předměty na obrázcích. Spojte osobu se 

správným předmětem podle ukázky 1 (This is Amy´s watch.) Ve větě nesmíte zapomenout 

napsat apostrof ke jménu osoby (Amy´s). Věty pak napište do části 5/b pod správná čísla. 

PA: (08.05.20) 

STÁTNÍ SVÁTEK – UČIVO NEZADÁVÁM) 

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA TOHOTO TÝDNE (04.05.-08.05.20) 

 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (04.05.20 – 08.05.20) 

PŘ 

PO (04.05.20) 

UČ – Tento týden budeme pokračovat v Ekosystému rybníků. Poté, co jsme minulý týden 

zahájily tuto kapitolu částí Rostliny v rybníku a jeho okolí, se budeme tento týden věnovat 

Živočichům v rybníku a v jeho okolí, zejména tedy rybám, ale i plazům, a obojživelníkům. Zde 

se pro tento týden na chvíli zastavíme a poslední závěrečnou část kapitoly o rybnících a jejich 

ekosystému si necháme na příští týden. Jednak máme docela velký náskok oproti učivu např. 

Vlastivědy, což je na druhou stranu pochopitelné, protože jsme měli v 1. pololetí 2 hodiny PŔ 

oproti 1 h VL. Hlavně je toto učivo ale pro Vás určitě zajímavé, zejména pokud jde o ryby. Zde 

má řada z Vás příležitost předvést své znalosti, které jste získali např. z přírodovědných filmů, 

dokumentů, čtením encyklopedií nebo i z vlastní zkušenosti. Mnozí máte možná rodiče nebo i 

prarodiče, bývají to hlavně tatínci a dědečkové, kteří jsou sami zkušenými rybáři a tak o tom 

určitě spoustu zajímavého víte, možná právě od nich. Takže ti z Vás, kteří ještě nevypracovali 

projekt do Přírodovědy za měsíc březen/duben (minulý týden byl poslední termín a mnozí mi 

ho ještě neodeslali), mohou využít následující nabídku. Můžete si jako téma pro tento Váš 

projekt zvolit třeba právě ryby, plazy nebo obojživelníky. To by Vás mohlo pro takový projekt 

určitě snadněji namotivovat než předešlé kapitoly o stromech, keřích, travinách, obilovinách 

a jiných rostlinách, které, což chápu, pro Vás moc atraktivní a přitažlivé pro učení nebyly. Tak 

s chutí do další práce, ať opět o trochu pokročíte ve svých stále bohatších znalostech. 

UČ – 65 (napsat si stručný zápis do S-PŘ, nejdůležitější ryby, názvy, kde se vyskytují, jestli 

většinou pouze v rybníku – např. kapr nebo i jinde – např. štika), čím se živí apod. 

Doplňkové otázky pro procvičování: 

1.) Jaké druhy ryb žijí v našich vodách? 

2.) Na jaké další 2 druhy se ryby rozdělují? 

3.) Vyjmenuj ke každému druhu těchto ryb, alespoň jednoho zástupce. 

4.) Čím se tyto ryby živí? 

5.) Jaká je naše nejznámější ryby vyskytující se v rybnících? 

6.) Jaký druh ryby, podle potravy, to je? 

7.) Jak se nazývá ryba, která patří mezi naše největší dravce (dravé ryby)? 

8.) Jmenuj alespoň jednoho známého obojživelníka žijícího v okolí rybníků. 

9.) Jmenuj alespoň jednoho plaza, který se tu rovněž často vyskytuje. 
 

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

od zahájení „domácí výuky“ tuto část nesplnili.  

Ve zbytku týdne OPAKOVÁNÍ úvodu UČIVA 11. KAPITOLY – Ekosystém rybníků (Rostliny) 

 

 

 



TÝDENNÍ ROZPIS UČIVA (04.05.20 – 08.05.20) 

VL 

ST (06.05.20) 

Zase o něco pokročíme v učivu kraje ČR. Od Karlovarského kraje je to co by kamenem dohodil 

do sousedního Ústeckého kraje. Tento kraj kromě jiného skýtá řadu nádherným přírodních 

úkazů a scenérií, zejména skalnatých, které se rozprostírají v oblasti, které se právě pro její 

vysoké skály ne neprávem říká „České Švýcarsko“. Toto území leží na hranici České republiky 

s Německem a je rozděleno řekou Labem, která touto oblastí mezi Českem a Německem 

v závěrečné části svého toku na našem území protéká. Také se podobně jako u Karlovarského 

kraje v případě Karlových Varů zastavíme u krajského města, kterým je, jak už název kraje a 

hlavní řeky napovídá, Ústí nad Labem. V tomto městě s rozvinutým chemickým průmyslem, 

který však příliš přírodní kráse neprospívá, nicméně najdeme i jednu z největších a 

nejznámějších zoologických zahrad u nás. Pokud jste někdy zhlédli film Dva lidi v Zoo, tak jeho 

velká část se natáčela právě v této zoologické zahradě. Najdeme tu ale i řadu dalších 

zajímavostí v okolních městech jako je například Děčín nebo velmi navštěvované turistické 

letovisko u Hřenska. Víte, že se tu nedaleko natáčela jedna z ústředních scén pohádky Pyšná 

princezna? Je to odtud opravdu jen pár km k místu, které si vybavíte, když si vzpomenete, jak 

princezna Krasomila a král Miroslav jeli na velké kládě a skončili v řece. Na druhé straně řeky 

pak byl mlýn a tam oba pomáhali mlít mouku, než je objevili královi zbrojnoši a došlo k  oné 

známé scéně se soubojem a pytli. Tak tento mlýn se nachází kousek od tohoto městečka. Nebo 

i turisty hojně navštěvovaná Pravčická brána, nádherný skalnatý útvar, se nachází nedaleko 

Hřenska. Každopádně nás čeká v rámci učiva Ústecký kraj mnoho podnětného a zajímavého. 

Bohužel se pro tentokrát budete muset obejít bez tisknutelné přílohy, protože až dnes jsem 

zjistil, že některé kraje, které mi pro Vás pí. zástupkyně Hrubá stahovala na USB disk (flešku) 

mi buď zapomněla stáhnout nebo to při ukládání přehlédla. Použijte, co je v UČ. 

 

Návodné otázky k opakování: 

1.) Jak se nazývá krajské město Ústeckého kraje? 

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

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

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

5.) Jsou tu k vidění zajímavé přírodní úkazy? 

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

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

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

9.) Co se zde vyrábí? 

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

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

pokračuje v této činnosti. 

OPAKOVÁNÍ UČIVA – KRAJE ČR (Plzeňský, Karlovarský kraj) 

 


