
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 

PRACOVNÍ LIST   8           18. KVĚTNA – 22. KVĚTNA 

Ahoj, tak je tu další týden domácí přípravy a další pracovní list. Už osmý!  ! Tentokrát to bude 

v matematice bez geometrie. To je ale škoda, že??? Budeš řešit jednoduché slovní úlohy a taky 

trochu písemně dělit. V češtině si připomeneš učivo 3. třídy - vyjmenovaná slova a procvičíš si 

příčestí minulé – to jsou ta I/ Y/ A na konci sloves  . Přírodověda – to budou další obratlovci. 

To by Tě mohlo bavit, dovíš se zajímavosti, které možná ani netušíš. :-O . V angličtině si 

procvičíš slovíčka a čtení s porozuměním. Ať se Ti daří! 

Měj se hezky! 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

Doplň správné koncovky sloves v minulém čase. Postupuj tak, jak to UMÍŠ  . Najdi podmět a 

ukaž TI/ TY/ TA. A máš koncovku pro sloveso!  Ukážeš TI – v koncovce bude měkké i. 

        Ukážeš TY – v koncovce slovesa bude tvrdé y. 

        Ukážeš TA – v koncovce slovesa bude a. 

Piš jen koncovky! 

pole se zelenal  (více polí) 

chlapci si pískal  

řetězy řinčel  

pávi křičel  

psi štěkal  

dívky vyšíval  

kuřátka pípal  

žáci zpíval  

auta troubil  

maminky vařil  

peníze cinkal  



vlaštovky švitořil  

včely poletoval  

orli kroužil  nad poli 

vozy jel  

babičky a jejich vnučky se vrátil  

oblaka plul  po nebi 

draci létal  

koťata a štěňata si hrál  

kůzlata a jehňata skotačil  

káčata a housata pobíhal  

sněhuláci roztával  

květiny rozkvetl  

automobily a motocykly se rozjel  

kohouti a krocani se čepýřil  

prodavači prodával  

matky a dcery se procházel  

otcové a synové vyřezával  

hrady a mosty byl  postaveny 

motýli poletoval  

Papíroví draci létal  vysoko. 

Velké obrazy i menší obrázky visel  na stěnách. 

Keře rozkvétal  a trávníky se zelenal . 

Přijel  k nám teta a strýc. ukaž si na podmět: KDO, CO přijeli? teta a strýc, v podmětu 

je rod MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ, proto přijeli bude měkké i 

Silné mrazy uhodil  už v listopadu. 

Písně dětí zazněl . 

Tmy jsme se nikdy nebál KDO, CO jsme se nebáli? MY – v podmětu je rod MUŽSKÝ 

ŽIVOTNÝ, proto nebáli bude měkké i 

Dešťové mraky plul  po obloze. 

Všichni sousedé a sousedky se sešl .KDO, CO se sešli? SOUSEDÉ A SOUSEDKY – 

v podmětu je rod MUŽSKÝ – sousedé, proto sešli bude měkké i 

Usmíval  jsme se. 

Voda, oheň i vítr zuřil . 

Sousedovy děti byl  na letním táboře. 

Děti šl  do školy. 

Bělásci poletoval  nad hlávkami zelí. 

Telata bučel . 



Co mají všechna slovesa společného? Napiš: 

učebnice 124/6 cvičení přepiš do sešitu Čj – Š – JEN přepiš! V sešitě podtrhni přísudek 

vlnovkou, podmět rovnou čarou. 

sem napiš základní skladební dvojice = podmět a přísudek:  

 

do tabulky doplň slova ze cvičení: 

podst. jm.      

příd. jm.  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

zájmena      

číslovky   xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

slovesa      

příslovce    xxxxxxxx xxxxxxxx 

předložky      

spojky  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

 124/7 přepiš cvičení do sešitu Čj – Š 

sem napiš slova s vynechávkou: 

 

 

v textu je docela dost ČÍSLOVEK, řekni si číslovky jako čísla a urči jejich součet  

součet je: 

******** Doplň do vět vhodná vyjmenovaná slova po M nebo slova s nimi příbuzná: 

Kovář _____________ oheň. U rybníka poletoval obtížný ____________. Jsi pomalý jako 

_______________. ___________ trochu i na sebe! Nádobí ________________ hned ráno. 

Protáhl se škvírou jako ______________. Na noc musíme ______________ dveře. To město 

se jmenuje ______________ . 

******** Rozděl text na slova: 

MŮJSYNOVECMÁRÁDSÝROVÉHOUSKYSYCHRAVÉPOČASÍJENEPŘÍJEMNÉNASYPSÝKORKÁ

MSYSELJEPĚKNÝNENASYTANEZAKRYTÉSYROVÉMASORYCHLEOSYCHÁ. 



******** spoj slova tak, aby bylo y/i správně napsané, dopiš čísla k levému sloupci: 

Sypat    je skoro v každé ZOO.  1 

Sípavě   písek do kyblíku.   2 

Mít    na stěně.    3 

Mýt    kašlat.    4 

Výr    hrách na záhoně.   5 

Vír    tak nějakou novou hračku. 6 

Vysít    nádobí je třeba každý den. 7 

Viset    jsme mohli pozorovat na řece. 8 

 

 

******** z každého řádku je jedno slovo, které tam nepatří, označ je * 

na PC je to hračka :-P 

1. bydlit/ obylí/ dobytek/ obyvatel/ bylinka 

2. synovec/ sytý/ usýnat/ sychravý/ usychat 

3. popýlek/ pyšný/ pysk/ slepýš/ klopýtat 

4. výskat/ vysoký/ vydra/ vyžle/ svýtit 

** vypiš INFINITIVY, teď už bez chyb  : 

** vypiš PŘÍDAVNÁ JMÉNA: 

** vypiš podstatná jména rod M živ.: 

    rod M neživ.: 

    rod Ž: 

    rod S:  

******** Doplň i/y, najdi 8 dvojic příbuzných slov a označ je stejným číslem 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3… 

až 8 – 8: 



bl – skat se, kob – la, l – kožrout, v – soký, žlutý p – l, m – cí, l – ko, op – lovat, bl – skavý, v – ška, 

om – tý, vys – lání, l – zátko, ml – nář, třp – tka, záv – st, nenas – ta, pl – seň, ml – nice, pl – tvat,  

S – mona, z – třek, s – tit, třp – tit se 

** vypiš podstatná jména podle vzoru  ŽENA: 

       RŮŽE: 

       PÍSEŇ: 

       KOST: 

******** najdi v každé větě ukryté vyjmenované slovo a napiš je za větu: 

DÁMY ŠLY PRVNÍ. 

VOSY PATŘÍ MEZI OBTÍŽNÉ ŽIVOČICHY. 

VIDĚL STOPY TELETE. 

KOUPIL SI NOVÝ TISK. 

ČLENOVÉ KAPELY NĚKDY CHYBÍ. 

MĚLI JEN MALÝ KOLOTOČ. 

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

ČTENÍ 

napiš název, autora, ilustrátora, nakladatelství knížky, kterou právě čteš: 

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

MATEMATIKA 

učebnice str.6/17 

x + 1 000      

x + 100      

x 1 000 4 900 18 100 399 000 660 660 

x – 100      

x – 1 000      

7/4 napiš odpověď: 

8/13 napiš odpověď, nezapomeň na jednotku:  

9/18 vypočítej a dopiš do odpovědí: Zaplatili jsme      Kč. 



      Vrátil nám         Kč. 

      ANO / NE   

16/11 vypočítej do M-Š, sem napiš výsledky dělení = PODÍLY: 

18/25 dopiš do odpovědí: Zvýšení platu bylo                     Kč. 

    Měsíční plat je teď                   Kč.    

20/2 Paní Moučková prodává trička, jedno tričko za 60 Kč. Taková cena byla však před mnoha 

lety. Jak určitě víš, teď už je cena vyšší. Dejme tomu 169 Kč.  

Aby se Ti dobře počítalo, zaokrouhlíme cenu na stovky 169 ≐ 200 Kč. Zapiš do tabulky, kolik 

utrží, když prodá 5, 10, 12, 15, 20 triček: 

počet 

triček 

1 5 10 12 15 20 

cena v Kč 200      

169 Kč 

20/3 Zelinář prodával jablka po 19 Kč – to už taky neplatí. Kilogram jablek dnes koupíme spíše za 

víc. Cenu opět zaokrouhlíme, na celé koruny: 26,90 ≐ 27 Kč. 

 

Doplň tabulku: 



kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kč 27          

Za jablka jsme zaplatili 108 Kč, kolik kilogramů jsme koupili? 

27/27 Zahrádkovi ovšem jablka nemusí kupovat. Pěstují si svoje a vyrábějí si jablečný mošt.  

dopiš do odpovědi: Spotřebovali      l moštu. 

32/4 napiš výsledky: a) 

    b) 

    c) 

32/8 doplň tabulku: 

 50 Kč 60 m 18 kg 8 hl 60 min 1 000 kg 70 cm 700 mm 

1

2
         

  

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

ANGLIČTINA 

Chvilka procvičování, nic mi nepiš ani neposílej. Pokud budeš potřebovat, zkoušej cvičení 

opakovaně, až vše zvládneš!    

Procvič si to, co umíš: 

I like/ I don´t like  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5495 

 

Příkazy + překlad 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5478 

Oblečení – slovíčka 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5495
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5478


https://www.skolasnadhledem.cz/game/5515 

Sportovci a sporty 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5491 

Doplňování vět 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5502 

Slovíčka 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5492 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5497 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5489 

Porozumění 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5437 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5441 

******** učebnice str. 22, přečti si cv. 30 a přelož. Vybírej z textu a pečlivě přepiš: 

dobré ráno       dobré odpoledne 

dobrý večer       na shledanou 

den je horký       nebe je modré 

tam je měsíc      slunce je teplé 

jsem unavený      mám se fajn 

******** učebnice str. 24, cvičení 33, přečti si text a napiš číslo obrázku, kde je BOB: 

 

******** učebnice str. 35, cvičení 48, prohlédni si obrázek broučků, přečti si věty a odpověz 

YES/ NO: 

BUG = brouček 1: It has got four arms. 

bug 5: I´m fat! 

bug 3: It has got five long legs. 

bug 8:  I´ve got green body and red head! 

bug 2: Has it got short arms? 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5515
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5491
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5502
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5492
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5497
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5489
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5437
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5441


bug 4: This bug is crazy! 

bug 6: Are you sad? 

bug 7: I am sleeping! 

******** učebnice str. 36, přečti si text, vyber správnou možnost a odpověz na otázky 2 -  8 

 It has got …..          

2.         

3.         

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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

PŘÍRODOVĚDA 

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

Tento týden skupině OBOJŽIVELNÍCI, RYBY, PLAZI. 

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

14/ kapr, živočichové našich vod 

15/ rozmnožování ryb, skokan, užovka 

21/ zmije 

22/ užovka 

26/ přezimování  

48/ kapr, štika, pstruh 

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

Zapiš do sešitu, podle obrázku v učebnici str. 40 nakresli živočicha a popiš části těla ryby 

(hlava, trup, ploutve), obojživelníka (hlava, krk, trup, přední a zadní končetiny), plaza (hlava, krk, 

trup): 

RYBY 



- jsou to obratlovci, žijí ve vodě, pohybují se pomocí ploutví, dýchají žábrami 

- tělo ryb je kryto slizkou kůží se šupinami 

 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm 

 

OBOJŽIVELNÍCI 

- jsou to obratlovci, žijí ve vodě i na souši 

- vývoj: vajíčko  larva = pulec  dospělý jedinec  

- pulci dýchají žábrami, dospělí jedinci plícemi   

- tělo obojživelníků je kryto slizkou kůží, která je stále vlhká 

 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm 

 

PLAZI 

- jsou to obratlovci, žijí převážně na souši 

- dýchají plícemi 

- kladou vejce, mláďata se líhnou plně vyvinutá 

- tělo je pokryté tuhými šupinami 

- plazy dělíme do 4 skupin: 

1.skupina: HADI 

2.skupina: KROKODÝLI 

3.skupina: ŽELVY 

4.skupina: JEŠTĚRKY 

 

http://skolakov3c.sweb.cz/PRVOUKA/PLAZI/plazi.htm 

 

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

** najdi název obojživelníka: 

RACHUPO VSOBROKÁ *  EKOLČ KÝPATKARS *  ŇUKKA BECÁNO  * LOMK NÝTISKVR  

 napiš: 

**v osmisměrce najdi všechny ryby z nabídky a ze zbývajících písmen (postupuj 

po řádcích) slož tajenku   

               

nabídka: amur, bolen, cejn, hlavatka, jelec, kapr, karas, lipan, mník, mřenka, okoun, parma, plotice, 

pstruh, siven, střevle, sumec, štika, úhoř 

 

 TAJENKA:               
                

 S Š T I K A P R R M N Í K H  

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/ucime-se/obojzivelnici.htm
http://skolakov3c.sweb.cz/PRVOUKA/PLAZI/plazi.htm


 T L I P A N N Y B Ř Y K T L  

 Ř E R A R É J E L E C M Ů A  

 E R U M A Ž E E Š N B C H V  

 V Y T R S I C T O K O U N A  

 L V Č A S I V E N A L E S T  

 E K Ý P L O T I C E E C H K  

 Ú H O Ř P S T R U H N V O A  

 S U M E C C A N D Á T D Á CH  

 

** vyber správnou odpověď a označ ji *: 

1. Patří ryby mezi obratlovce? 

a) Ne, jsou to strunatci 

b) Ano, mají obratle, které tvoří pohyblivou páteř 

c) Ano, protože mají tělo pokryto srstí 

2. K čemu rybám slouží plynový měchýř? 

a) K nadnášení, aby neklesaly ke dnu při odpočinku 

b) Slouží k dýchání, a aby se ryby neutopily 

c) Aby mohly vzlétnout jako balónek 

3. Jak nazýváme vajíčka ryb? 

a) Mimikry 

b) Jikry 

c) Sardinky 

 

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

Přečti si zajímavosti: 

RYBY: mají plynový měchýř, který jim pomáhá nadnášet se, aby ryba při odpočinku neklesala ke 

dnu, ryby žijící u dna mají plynový měchýř nefunkční (nepotřebují se nadnášet) 

rozmnožují se vajíčky (jikry) 

ryby se pohybují vlněním 

nemají víčka, takže nemohou zavřít oči, ryby nespí, ale většina odpočívá . 

největší rybou na světě je žralok obrovský (12m, 20tun) 

nejmenší ryba na světě žije v bažinách na indonéském ostrově Sumatra. Paedocypris progenetica 

dorůstá v dospělosti délky pouhopouhých 7,9 mm. Jedná se tedy nejen o nejmenší rybu na světě, 

ale zároveň i nejmenšího obratlovce. 

 



 
 

OBOJŽIVELNÍCI: žáby se živí výhradně čerstvě chycenou kořistí, nikoli mrtvými živočichy, 

nejsou přizpůsobené ke žvýkání, a proto polykají potravu vcelku 

používají zvláštní metodu polykání, při každém polykání zavírají oči, když zavřou víčka, oční 

bulvy se otočí a zatlačí směrem dolů, čímž zvyšují tlak v tlamě a pomáhají žábě kořist spolknout 

 

 
 

PLAZI: tělesná teplota se mění podle teploty okolí, ti, kteří se nepřizpůsobili chladnějšímu 

podnebí  - ještěrky, hadi – přečkávají zimu ve stavu zimního spánku 

Zuby krokodýlů nejsou uzpůsobené ke kousání a trhání (když krokodýl přistihne kořist, jak pije, 

chňapne ji, zatáhne do vody a utopí ji. Poté ji zatlačí do dutiny v břehu a nechá ji dostatečně 

uhnít a kůži změknout. Až pak z ní ukusuje. 

Ještěrky mají ocas 4x delší než tělo, chameleon používá ocas jako pátou končetinu. 

                                                            

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


