
Učivo 16. - 20.3. 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
Pondělí: 
1) zopakovat si, co to jsou přídavná jména viz. definice| (rámeček) uč. str.67 
2) ústně uč. str 66/1,3 
3) písemně 66/2a,4 (zde ještě navíc podtrhat přídavná jména) 
4) PS str.15/1 
 
Úterý: 
1) PS str.15/3 
2) uč. ústně str. 67/7, 5a,b (U určení r.,č. a pádu se přídavné jméno shoduje s podst. jménem v těchto 
kategoriích. Př. Na bílé židli – 6.p., č.j., r.žen. Pád, číslo a rod u přídavného jména tedy určujeme podle 
podstatného jména.) 
3) uč. písemně 67/6 
4) PS 15/2 
 
Středa: 
PL str.2,3/4 
 
Čtvrtek: 
1) přečíst v učebnici definici str.68 – př.j. měkká, tvrdá, přivlastňovací → podle čeho je poznám 
2) ústně 68/8 podívat se i na vzor→ jak budeme určovat (mění se koncovka u všech rodů→ tvrdé, 
nemění se→ měkké. Př. stříbrný – řeknu si stříbrný muž, stříbrná žena, stříbrné dítě -> koncovka se 
mění, je to tedy přídavné jméno tvrdé. Letní – letní muž, letní žena, letní dítě → koncovka se nemění, je 
to přídavné jméno měkké) 
3) písemně uč. 68/9 (nadepsat tři sloupce  - měkká, tvrdá, přivlastňovací) 
4) PL str. 3/1 
 
Pátek: 
1) ústně uč. Str 69/9a 
2) písemně uč.str. 69/10a (nadepsat tři sloupce - měkká, tvrdá, přivlastňovací) 
 
MATEMATIKA 
 
Úterý: 
1) PS str. 13/9,11 
2) ústně uč.str. 40/1, 2, přečíst definici, 3, 6 
3) písemně uč.str. 40/4,5 
 
Středa: 
1) písemně uč.str. 41/7,8,9 
 
Čtvrtek: 
1) ústně uč.str. 41/12 
2) písemně uč.str. 41/ 11,13,14 – 2 příklady + zkouška 
 
Pátek: 
Geometrie – převody jednotek obsahu 
U převodů jednotek obsahu – čtverečních – je nutné si uvědomit, že je to vlastně obsah čtverce (strana 
krát strana) a je třeba znát přesně jednotky délky – z toho také vše poté lze rychle odvodit.  
Např: 1m = 100cm takže 1m2 = 100cm krát 100cm = 10 000cm2 . 
Kdo toto těžce chápe, stačí, když si zapamatuje, že přidá u čtverečních jednotek dvojnásobný počet nul 
jak u jednotek délky.  
Např: 1m=100cm(2nuly) takže 1m2=10 000cm2 (4nuly), 1dm =10cm(1nula) takže 1dm2=100cm2 (2nuly) 
1) učebnice ústně str.30/1,3 31/2,3,4 
2) PS str. 16/1,2,3 



 
 
VLASTIVĚDA 
Přečíst kraj Karlovarský, Ústecký (vše ukazovat na mapě) + výpisky s mapkou z PS  
 
PŘÍRODOVĚDA 
Učebnice str.46,47 + stručné výpisky  ze str. 47 „Třídění živočichů“ 
 
 
U vlastivědy si mohou děti pustit video o příslušném kraji na online učebnici Nová Škola - vlevo ikonka 
kamery, ikonka IC je vždy nějaké cvičení, ikonka foťáku - fotky. 
 
Zde jsou některé odkazy, kde mohou děti trénovat: 
https://www.umimecesky.cz/ 
https://www.umimematiku.cz/ 
https://www.gramar.in/cs/#5 
https://www.matika.in/cs/#5 
 
 
 
 
 
 
 


