
Učivo na:  pondělí 2.11  až  pátek 6.11.  

(pokud nestihnete – dodělat si do 8.11.) 

/Jedná se o hlavní předměty, učivo je zadáváno z ČJ -  AJ - MA – ČJS/ 

                                                                             (Anglický jazyk zadá p.u. K. Pekařová) 

____________________________________________________________________________ 

Český jazyk: str. 31+35 /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

                                          (Písemnou část si napíší - podle místa - do sešitu ČJ1 nebo ČJ2) 

 

Učebnice  str. 31/2B (opakování z minula) 

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

Učebnice  str. 31/4 (opakování z minula) 

1. ÚSTNĚ - podle přehledu slovních druhů si určí jejich číslo /355511155511/ 

Učebnice  str. 32/5 

1. ÚSTNĚ -  doplní věty podle nabídky pod cvičením  

(pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) doplní = odůvodní ve slovech ií/yý 

Učebnice 32/6a =  uděláme na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 32/7 

1. vymyslí si krátkou větu na  OMYL /podtatné  jm. od mýlit se!/   -  na OMYL=/sloveso od mýt!/ 

2. NAPÍŠÍ tyto 2 věty  do ČJ2 

Učebnice  str. 32/9 

NAPÍŠÍ tyto slova do ČJ1  takto:  (předpony a přípony barvou = jak jsme dělali ve škole) 

smýkat     smýčit      vysmýčila        smyk            smyčec          smyčka   

Učebnice  str. 32/10 

1. ÚSTNĚ -  doplní věty podle nabídky pod cvičením  

(pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) doplní = odůvodní ve slovech ií/yý 

Učebnice  str. 32/10a 

NAPÍŠÍ tyto 3 slova do ČJ1  a určí u nich osobu , číslo , čas   

(pracují podle tabulky přehledu sloves a podst. jmen) např. LEZEME = 1.os, množné čísl., přítomný čas 

Učebnice  str. 32/10c 

NAPÍŠÍ tyto dvojice slov do ČJ2 podle prvního vzoru (jaký – jak)   

Učebnice 33 Popis osoby = uděláme v pátek na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 34/1  

ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

Učebnice  str. 34/2a  

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

2. NAPÍŠÍ tyto věty (8) do ČJ2 =1. až 3.řádek  - až po ……. naproti m_. 

Učebnice  str. 34/2b  

 ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení my/mi 

Učebnice  str. 34/3 

ÚSTNĚ -  přečtou si a doplní = odůvodní cvičení + uděláme i na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 34/4 

ÚSTNĚ -  přečtou si a doplní = odůvodní cvičení + uděláme i na Teamsech on-line 



Učebnice  str. 35/5a  

1. ÚSTNĚ -  (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení 

Učebnice  str. 35/5b  

 ÚSTNĚ -  přečtou si a doplní = odůvodní cvičení y/i a další doplňovaná písmena 

2. NAPÍŠÍ tyto věty  do ČJ1 celé =1. až 4.řádek 

Učebnice  str. 35/6 

ÚSTNĚ -  přečtou si a doplní = odůvodní cvičení + b,c,d,e - uděláme i na Teamsech on-line 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čítanka= číst si tyto strany: 47, 48-51, 52, 53-54, 55, 56-57 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matematika: (jen tyto příklady) 

Zaokrouhlování 

Učebnice  str. 40/ 1 – jen si to přečti a popřemýšlej ! 

Učebnice  str. 40/ 2 – celé – zapiš si do MA1! 

Učebnice  str. 40/ 4 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a napiš odpověď do MA2! 

Učebnice  str. 40/ 5 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a napiš odpověď do MA2! 

Učebnice  str. 40/ 6 –  opiš si do MA1 a vypočítej! 

Písemné sčítání (vypočítané příklady si POTOM zkontroluj na kalkulačce !) 

Učebnice  str. 41/ 1 – jen si to přečti a popřemýšlej ! 

Učebnice  str. 41/ 2 – opiš si všechny příklady do MA1 a vypočítej! 

Učebnice  str. 41/ 3 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a napiš odpověď do MA2! 

Učebnice  str. 41/ 5 – opiš si do MA1 prvních 6 příkladů a vypočítej! 

Učebnice  str. 41/ 6 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a napiš odpověď do MA2! 

Učebnice  str. 41/ 7 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a napiš odpověď do MA2! 

Písemné odčítání (vypočítané příklady si POTOM zkontroluj na kalkulačce !) 

Učebnice  str. 42/ 1 – jen si to přečti a popřemýšlej ! 

Učebnice  str. 42/ 2 – opiš si všechny příklady do MA1 a vypočítej! 

Učebnice  str. 42/ 6 – zapiš stručně slov. úlohu , vypočítej a napiš odpověď do MA2! 

Učebnice  str. 42/ 8 – opiš si všechny příklady do MA1 a vypočítej příklady na + i - ! 

Učebnice  str. 32/20  – jen si přečti čísla zadaná šipkou na ose 1. jeden dílek = 100 ! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEOMETRIE /k učivu si  PROHLÉDNĚTE VIDEA ! / 

Rýsování kolmic  

Učebnice  str. 35/1+2+3+4 narýsuj  si do MA-Geometrie  podle zadání 

VIDEONÁVOD= 

https://youtu.be/opnDuKfSPgQ 

Rýsování rovnoběžek 

Učebnice  str. 39/1+2+3+4 narýsuj  si do MA-Geometrie  podle zadání 

VIDEONÁVOD= 

https://youtu.be/FD2iRByTfOI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://youtu.be/opnDuKfSPgQ
https://youtu.be/FD2iRByTfOI


ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si 20 +21  

do sešitu ČJS – příroda zepředu 

Napsat  text  KE KAŽDÉMU ŽIVOČICHOVI 2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ : 

 

              HADI a PLAZI  

Zmije obecná: 

2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ 

Užovka hladká (obecná): 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

Ještěrka obecná: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

Slepýš křehký: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

                                     + jednoho hada a ještěrku vyber a nakresli 

 
učebnice: Naše vlast 

pročíst si  str. 16, 17, 18 

do sešitu ČJS – Naše vlast zezadu 

Opsat si: /nebo poproste rodiče o vytisknutí a nalepte si/ - je to na další stránce  pro vytisknutí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Povrch České republiky 

 

Pohoří tvoří přirozené hranice naší země ČR s okolními státy. 
 

Pohraniční pohoří jsou: 

Krkonoše   (nejvyšší hora Sněžka 1 602 m n.m.  + také i nejvyšší hora v ČR) 

Jizerské hory   (Smrk) 

Lužické hory   (Luž) 

Krušné hory   (Klínovec) 

Český les   (Čerchov) 

Šumava   (Plechý) 

Bílé Karpaty   (Velká Javořina) 

Moravskoslezské Beskydy  (Lysá Hora) 

Jeseníky  (Praděd) 

Orlické hory  (Velká Deštná) 

 

Vnitrozemská pohoří jsou: 

České středohoří  (Milešovka) 

Brdy  (Tok) 

Českomoravská vrchovina  (Javořice) 

 

NÍŽINY:  

(často leží podél toku našich řek) = pod 200 m n.m. 

Polabská nížina  /okolo řeky Labe a části Vltavy/ 

Hornomoravský  a Dolnomoravský úval  /okolo řeky Moravy/ 

Dyjskosvratecký úval  /okolo řeky Dyje a Svratky/ 


