
 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 

PRACOVNÍ LIST 7  11. KVĚTNA – 15. KVĚTNA 

 

Všichni ode mě máte VELKOU pochvalu za to, jak jste zvládli ZLOMKY a ROVNOBĚŽNÍKY 

v matematice  . Tento týden se budeme zabývat obdélníky a čtverci. V geometrii se společně 

budeme moc snažit, protože Tě čeká docela jednoduchá věc na počítání, ale docela obtížná na 

pozornost :-O. Pomůže Ti video. V přírodce tě čekají ptáci, v češtině procvičování koncovek 

podstatných jmen – to už moc hezky umíš  a v angličtině procvičování slovíček a porozumění 

textu. 

Tak HURÁ na to!  

 

ČESKÝ JAZYK 

Vyber správnou koncovku podstatného jména a zapiš vzor ve stejném tvaru jako je podstatné 

jméno. Napiš i předložku, pokud tam je. 

 

PODSTATNÉ JMÉNO – rod S VZOR ve stejném tvaru, vidíš shodu i/i, y/y 

sytit se jídl  

v řídkém křov  

městy 



v námořnictv  

s přístavními mol  

mírné podneb  

s novými křesl  

přístroje s čidl  

zlaté jmel  

topit tuhými paliv  

v příslov ch 

bojovat kopím  

s horskými kol  

lodě s děl  

pod umyvadl  

chutné zel  

mezi bidl  

jít do pol  

počítat s čísl  

drahé hedváb  

mluvit o dětstv  

vánoční cukrov  

dřív  z lesa 

plavit se plavidl  

v zelinářstv  

nové obydl  

kniha s říkadl  

s těl  

se zahradnictv m 

pod kol  

v ovoc  

PODSTATNÉ JMÉNO – rod Ž VZOR ve stejném tvaru 

v jedovaté bobul  

vos  a včel  

s mrkv  

nápoje v lahv ch 

v bílé košil  

chlapec z Morav  

z Ostrav  

s pozornostm  

bojovat šavl  

v růži 



o církv  

bílé hus  

chodit do škol  

na mez ch 

vysoké hradb  

starobylé map  

červené cihl  

u Sázav  

šťáva z broskv  

za chvíl  

hodně koroptv  

zrezivělé pil  

o fazol  

zrnko káv  

bez žádných lž  

hbité šelm  

na židl  

o půlnoc  

špičaté skál  

až do tm  

uschlé vrb  

PODSTATNÉ JMÉNO – rod M VZOR ve stejném tvaru 

s pěstitel  zeleniny 

s pytl  mouky 

dámské oděv  

sob  zde nežijí 

platit peněz  

slyšel hlas  

pozoroval krokodýl  

vysoké strom  

na jitrocel  

cvičit sokol  

ledové krystal  

holub  vzlétli 

obdivovat páv  

psát velitel  

v les ch 

bílé vrchol  hor 

s muži 



běžet k cíl  

pást se v jetel  

s novými autobus  

nakreslil motýl  

losos  odpluli 

klas  obilí 

cesta lemovaná topol  

milý přítel  

bahnité močál  

pod dom  

jít ke král  

jestřáb  letí 

poděkovat ředitel  

opírat se o sloup  

 

učebnice str. 123/3 

Pracuj podle zadání v učebnici. NE užijte je ve větách!!! 

Doplň tabulku: 

doplň vynechaná písmena 1. p. mn. VZOR 1. p. mn. 

plodnými lískami plodné lísky ženy 

českými vesnicem   

dobrými přátel   

starobylými automobil   

vyřezávanými stol   

hlubokými příkop   

plyšovými hračkam   

ovocnými srom   

petrolejovými lampam   

lesními včelam   

vysokými jilm   

čistými umyvadl   

výškovými dom   

úzkými silnicem   

  ??? v kterém pádě jsou všechna slova s vynechávkou ? napiš:       

Podívej se, jak vypadá jilm a líska:                                                          



       líska 

       

123/4 cvičení pečlivě přepiš do Čj – Š, podtrhni základní větné členy = PŘÍSUDEK a PODMĚT. 

Začni slovesem, to je přísudek a potom se zeptej na podmět KDO, CO? a sloveso a máš podmět. 

(na konci sloves je vynechávka UFFF, tady Ti pomůže ukázat si na podmět TI nebo TY nebo TA , 

tak jak to trénujeme pořád dokola) 

Tenisté se utkali v přátelském utkání. 

sloveso = se utkali = PŘÍSUDEK, podtrhni VLNOVKOU 

KDO, CO? se utkali????  tenisté = PODMĚT, podtrhni ROVNOU ČAROU 

To dobře umíš, jen nepopleť to podtržení :-O . A nezapomeň na SE nebo SI u sloves, pokud tam 

jsou, patří k přísudku a musí být taky podtržená vlnovkou! 

sem vypiš základní skladební dvojice  - už nepodtrhávej :  

tenisté se utkali,  

 

 

 

str. 32/5 pracuj podle zadání, pečlivě přepiš do Čj – Š, sem napiš doplněná slova z nabídky: 

 

 

str. 42/1 přečti si pozorně text, tučně vytištěná slova dopiš k vybraným vyjmenovaným slovům: 

Máš za úkol vypsat slova příbuzná – POZOR! nejsou to tvary vyjmenovaných slov! 

VYSOKÝ -  

VYDRA -  



ZVYK -  

POVYK –  

str. 42/2 Zopakuj si vyjmenovaná slova po V, přepiš cvičení do Čj – Š a sem napiš slova, která 

byla s vynechávkou: 

 

************************************************************************ 

MATEMATIKA 

učebnice 30/9 počítej zpaměti, pokud Ti to nejde, napiš si příklady do sešitu a ŠKRTEJ nuly, 

nezapomeň stejný počet jako má dělitel!  

sem napiš výsledky: 

33/15 POZORNĚ si přečti zadání! Počítej zpaměti, pokud Ti to nejde, napiš si příklady do sešitu. 

sem napiš výsledky: 

GEOMETRIE 

Co je obdélník a čtverec dobře víš už od 2. třídy. U obdélníku i u čtverce umíš vypočítat 

OBVOD. To je délka všech stran dohromady. Takže dokolečka dokola . Pokud si nevzpomínáš, 

teď to nevadí, protože se podíváme na OBSAH. To je to, co je „uvnitř“ obdélníku nebo čtverce. 

video ti odpoví: Co je to OBSAH? 

https://www.youtube.com/watch?v=6opcIZM0i_c 

učebnice str. 22, pozorně a P O M A L U si přečti cv. 1, prohlédni si obrázek, zkus si obrázek 

narýsovat, neposílej 

teď už víš, co je OBSAH a jak se vypočítá :-O 

Protože počítáš kolik ČTVEREČKŮ se vejde do obdélníku nebo čtverce, používáme jednotku 

ČTVEREČNÍ metry nebo centimetry nebo milimetry nebo DOKONCE! kilometry. Aby se poznalo, 

že to nejsou jednotky délky, připisujeme nad jednotku maličkou 2. 

1 cm2 = jeden centimetr čtvereční (v učebnici je napsáno: 1 centimetr čtverečný – záleží na 

Tobě, jak se Ti to víc líbí říkat) 

24 m2 = 24 metrů čtverečních 

2 000 mm2 = dva tisíce milimetrů čtverečních 

6 km2 = 6 kilometrů čtverečních 

https://www.youtube.com/watch?v=6opcIZM0i_c


Ještě jednou si to zopakuj, podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw 

učebnice str. 22/3 pozorně si přečti text i obrázek, nic NEpokládej, máš to tam napsané: 

v každé řadě je 5 čtverečků a ty řady jsou 3.  

Takže napiš odpověď: K pokrytí celého obdélníku KLMN potřebujeme       čtverečků (čtverců). 

22/4 Nerýsuj! U všech obdélníků jsou dva rozměry, to jsou délky stran a teď stačí je vynásobit. 

Ty délky, NE obdélníky  . 

Dopiš:  Obdélník OPRS má obsah  cm2. 

  Obdélník TUVZ má obsah  cm2. 

  Obdélník EFGH má obsah  cm2. 

OBSAH budeme označovat písmenem S. Stejně jako v učebnici na str. 23.  

23/5 pozorně se podívej na ZÁPIS i VÝPOČET! 

23/6 NEDĚLEJ zápis ani VÝPOČET, vypočítej to zpaměti  a dopiš: 

Obsah obdélníku KLMN je cm2. 

28/1 pozorně si přečti cvičení, TAKY tu růžovou tabulku! 

28/3 dopiš do tabulky: 

HOLKA ROZMĚRY OBSAH 

Alena a = 40 cm S =   cm2 

Lenka a = 60 cm S =   cm2 

Katka a = 80 cm S =   cm2 

Rozhodni: největší je od 

  nejmenší je od 

31/3 napiš výsledek:        cm2 

31/4 dopiš: a)   S =        cm2  c)   S =       cm2 

  b)   S =        cm2  d)   S =       cm2 

************************************************************************ 

PŘÍRODOVĚDA 

Budeme pokračovat v tématu ŽIVOČICHOVÉ. Podrobněji se budeme věnovat obratlovcům. 

Tento týden skupině PTÁCI. 

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw


V učebnici si najdi stranu, prohlédni si obrázek a přečti si informace. 

str. 8/ vlaštovka, jiřička 

str. 12, 13/ káně, koroptev, bažant 

str. 15/ vodní ptáci 

str. 22/ husa velká 

str. 25/ havran, vrána 

str. 27/ obrázek 

str. 40/ noha kachny, zobák orla 

str. 47/ hmyzožraví ptáci 

Zapiš do sešitu, nakresli a popiš části těla (hlava, krk, trup, křídla, nohy, zobák) holuba str. 40. 

PTÁCI 

- jsou to obratlovci, mají 2 nohy, křídla, zobák, duté kosti, tělo je pokryté peřím, snášejí vejce 

- stálí ptáci u nás přezimují, protože se uživí – živí se semeny (kos, koroptev) nebo loví drobné 

živočichy – jsou draví (káně, poštolka) 

- tažní = stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin, protože by se neuživili – hmyzožraví 

(vlaštovka) nebo živící se obojživelníky (čáp) 

- stavba těla: 

hlava se zobákem – krk (vole) – trup - křídla – nohy – ocas 

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

Přečti si zajímavosti: 

Křídla: dlouhá pera – umožňují ptákům udržet se ve vzduchu, krátká pera – umožňují ptákům 

ovládat let 

Ocas: je tvořen ocasními pery, využívají je k plachtění a přistávání, dokáží je roztáhnout do 

tvaru vějíře a tak směrovat či zbrzdit let.  

Nohy: mají čtyři prsty, u většiny ptáků směřují dopředu, jeden prst dozadu, prsty se 

automaticky sevřou v okamžiku, kdy pták dosedne (udrží se tak snadno na větvi i ve spánku) 

Vole: je orgán, ve kterém se hromadí a změkčuje potrava ještě před tím, než se dostane do 

žaludku, ptáci, kteří se živí tvrdými semeny, jej mají dobře vyvinuté 

Tělo: je kryto peřím, na nohou šupinami, někteří si peří mastí, což slouží jako obrana proti vodě 

Teplota těla: všichni ptáci mají stálou teplotu těla kolem 39 – 40°C 



Pohyb: většina je schopna letu, někteří se adaptovali na vodní prostředí a umí plavat a potápět 

se, druhy bez schopnosti letu mají většinou silné nohy a umí rychle běhat 

 

***úkol 1: napiš číslo obrázku vedle textu: 

1. 2. 3. 4. 5.  

*umím výborně plavat a potápět se 

*stavím si hnízdo z bláta v místech, kde je hodně hmyzu 

*stavím si kulovité hnízdo 

*živím se larvami a červy, mám přezdívku „lesní doktor“ 

*svým hlasem probudím všechny kolem 

 

***úkol 2: označ * ty, kteří mezi stěhovavé ptáky nepatří 

a) bažant b) čáp   c) vlaštovka   d) kos   e) jiřička   f) kukačka   g) datel   h) sýkora  

************************************************************************************ 

ANGLIČTINA 

******* napiš číslo ke správné odpovědi: (WHOSE = čí ) 

OTÁZKA      ODPOVĚĎ 

1. What´s your name?    This is my sister Peggy. 

2. Who is this boy?    This is my bag. 

3. Who is this girl?    Paul, Paul Brown. 

4. Whose is this bag?    Yes, it is. 

5. What is this?     My name´s Peter. 

6. Is it your ball?     This is an apple. 



******* WILD ANIMALS 

doplň písmenka: M - - - - Y, B - - R, C - - - L, G - - - - - E, L - - N, Z - - - A, T - - - R, H - - - O,  

E - - - - - - T, C - - - - - - - E 

napiš slovíčka: 

******* doplň slovíčka z nabídky do vět: 

nabídka: GOOD, TALL = vysoký, NICE, RED, YELLOW, ENGLISH 

Kate is a                 girl. Tom is a                 boy. It is an               book. This is a             banana. 

Jim is a              friend. This is a           apple.  

******* napiš 3 slovíčka, tak aby začínala na stejné písmeno: 

O -  

R -  

A -  

N -  

G -  

E –  

******* WHERE = KDE? 

Napiš odpovědi na otázky, vybírej z nabídky, odpovídej CELOU větou!  

 odpověď začni na konci otázky  pomůžu Ti: Where is the dog? The dog is in the car. 

Where are the toy animals? The toy animals are on the bed.  

Pozorně a pečlivě odpovídej: 

Where is the book? 

Where are the boys? 

Where is the picture? 

Where is the boy? 

Where are the apples? 



Where are the toys? 

Where are the flowers? 

nabídka (každé použij jednou!!!): ON THE WALL = stěna, IN MY BAG, AT SCHOOL, ON THE 

TABLE, ON THE WINDOW, UNDER THE DESK, IN THE TRAIN 

******* učebnice str. 26, přečti si text, prohlédni si obrázky a odpověz YES/ NO: 

1. YES 5. 

2.  6. 

3.  7. 

4.  8.  

******* učebnice str. 30, přečti si text, prohlédni si obrázky a odpověz YES/ NO: 

SARAH: 1. YES    GARY: 1. NO 

  2.       2. 

  3.       3. 

  4.       4. 

  5.       5. 

*********************************************************************************** 


