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Český 
jazyk

Učebnice 101 - 102 Cílem je (s.101) se stále větší  jistotou 
určovat ve větách podměty, seznámit 
se s tím, že podmět může být ve větě 
nevyjádřený (domyslíme si ho), někdy
naopak několikanásobný (vyjádřený 
několika výrazy)
Cílem je (s.102) poznat ve větě 
přísudek, ujasnit si, že nejčastěji je 
vyjádřený určitým slovesným tvarem.

Písemně do sešitu:
 s. 101 cv. 2 – jenom vyhledat základní skladební dvojice a 
vypsat je. (slovesa nemusíte určovat)
s. 101 cv. 5

Je tam spousta termínů jako větný člen, podmět, přísudek, 
rozvitý a nerozvitý podmět a přísudek, zvratná slovesa, složené
slovesné tvary a ještě další. Když se v tom budete ztrácet, 
nevadí, budeme procvičovat ve škole. Hlavní je určit podmět 
a přísudek a vědět, co je základní skladební dvojice.

/čtení/ Zlepšovat orientaci v textu. Číst podle zájmu, potichu i nahlas cokoliv (knihy, časopisy, 
čítanky, komiksy, složení potravin na balení, návody u různých 
výrobků apod.)- plus povídání si o přečteném

Zápis do sešitu:

Podmět a přísudek
- tvoří základní skladební dvojici ve větě.

Sloveso je přísudek.
Podstatné jméno v 1. p. je podmět.

Například: U plotu sedí kouzelný dědeček.
/dědeček     je podmět, sedí     je přísudek, 



dědeček sedí je základní skladební dvojice/

Podmět 
- je v 1. pádě – ptáme se na něj otázkou Kdo? Co?
- nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem /dědeček sedí/
- někdy je vyjádřen např. zájmenem /on sedí/
- někdy může být nevyjádřený (domyslíme si ho) – například: Sedím u stolu /já sedím/
- někdy může být několikanásobný (vyjádřený několika výrazy) – např. Maminka, babička a Jakub čekají u nádraží. (podmět je 

Maminka, babička a Jakub)

Přísudek
- nejčastěji je vyjádřený slovesem v určitém tvaru. 
- ptáme se na něj: Co dělá? Co nám říká o podmětu?

Podmět a přísudek jsou větné členy.
Podmět i přísudek může být rozvíjen dalšími členy. (Děti zpívají – Malé děti zpívají písně)
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Anglický 
jazyk

Učebnice  50 - 51 Cílem je naučit se vyjádřit anglicky, že
někdo něco nemá na sobě. (sloveso 
WEAR v záporu).
Dále je cílem rozšíření slovní zásoby o 
oblečení a vybavení na volný čas.

Zapsat si nová slovíčka do slovníčku, naučit se výslovnost za 
použití CD nebo výslovnosti vzadu v učebnici, zapsat i 
slovíčka ze cv. 4!

Článek ve cv. 1. číst opakovaně pro nácvik nové slovní zásoby
Cv. 4 přečíst (je těžké, nějak to přeslabikujte, je to píseň, 
naučíme se ji ve škole)

Pracovní sešit 50 - 51 Cílem je procvičení učiva. Cv. 2 – doplňovat místo jmen kamarádů jména sourozenců, 
nebo „my mum, my dad, my grandpa...“ – podle aktuální 
situace.
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Matematika Učebnice 78 Cílem je určit  ZLOMKY 
z vybarvených částí rovinných útvarů, 
určit na kolik částí je útvar rozdělený a
kolik z nich je vybarveno.

- určit, na kolik stejných částí je rozdělený rovinný útvar a 
pojmenovat vybarvený počet těchto částí
 

- NENÍ TO HRŮZA, JE TO ZÁBAVA!

Pracovní sešit
A

64 Procvičení učiva Celá stránka

Pracovní sešit
B

26 Procvičení učiva  2. Určení zlomku z grafického vyznačení

Dál je nutné průběžně procvičování malé násobilky, písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení. Kromě www.rysava.websnadno.cz  a 
https://skolakov.eu/  zkuste www.onlinecviceni.cz – kde je možné i soutěžit s ostatními online.

Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)

ČAJS Učebnice 37 - 38 Cílem je zopakovat si práci s mapou, 
to, kterými barvami jsou na mapě 
vyznačeny nížiny, vodstvo, pohoří.
Zaměřit se na reliéf České republiky.

Pracovat s mapou ČR na zadní straně obálky pracovního sešitu,
případně s jakoukoliv vhodnou mapou ČR, kterou máte doma.

Vše, o čem budete číst v učebnici je vhodné si hned ukazovat 
na mapě. 

Hlavní je text na bílém podkladě, tam je to, co byste měli umět.
Barevné texty jsou doplňující.

Pracovní sešit 32 Procvičení učiva

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
https://skolakov.eu/


Zápis do sešitu:

ČESKÁ REPUBLIKA
RELIÉF
Pohraniční hory: /vypsat podle učebnice nebo mapy/
Nejvyšší hora: 
Nejrozsáhlejší vrchovina:
Nejúrodnější nížiny:
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VČ Podílet se na velikonoční výzdobě 
domácnosti (úklid, výroba a rozmístění
dekorací)
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Práce na 
počítači

Informatika 54,55, 56 práce se soubory a složkami – 
přejmenování, kopírování, přesouvání, 
mazání

 - pokud nemáte knihu, níže je kopie,
 zkoušet v počítači, co rodiče dovolí  a procvičovat malování
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Hudební 
výchova

Není nutno – písnička pro sestřičky 
proti viru :) 

https://www.youtube.com/watch?v=ryEAbGg6pnQ

Zazpívej si s pány Svěrákem a Uhlířem písničku. Jestli ji 
neumíš, nauč se ji.


