
Milé děti, 

Zdravím Vás po Velikonocích, snad jste si alespoň trošku užili krásného počasí a sluníčka. 

 Jsem moc ráda, že mi přeposíláte Vaše práce ke kontrole. Ale prací je moc, trvá, než je zkontroluju, 

tak se jen nedivte, že nereaguji a nepíši vám hned. Děti, prosím vás, pište mi ke každému cvičení 

číslo strany + cvičení, bude se mi v tom mnohem lépe orientovat a vám taky, když bude třeba něco 

opravit. Zápisy z VL a PŘ mi přeposílat nemusíte, jen kdyby tam byl nějaký úkol. V ČJ a M také stačí 

vyfotit pouze zadané cvičení a poslat.  

 

ČJ: Dnes se budeme věnovat určování času u sloves. Tohle ještě není zápis, ten zapíšu později 

stručněji. Jen čtěte. 

Abychom se dobře vyznali v určování času u sloves, musíme se nejprve seznámit s tím, co je to u 

slovesa TVAR JEDNODUCHÝ  a TVAR SLOŽENÝ. 

TVAR JEDNODUCHÝ  je tvořen většinou jedním slovem (např. jdu, letíme, spíte…, patří sem ale i 

sloveso se zvratným zájmenem si, se, např. učím se, zpívám si, díváme se…) 

TVAR SLOŽENÝ je tvořen více slovy (např. jeli jsme, budete jíst, pil jsem, budeš kreslit). U těchto tvarů  

se objevuje pomocné sloveso BÝT. Vzpomeňte si, sloveso BÝT má různé tvary, např. jsi, jsem, jste, 

budu, budeme…A ty se právě objevují u tvarů složených.  

Zkuste si ústně roztřídit tato slovesa: BĚHÁME, ROZČÍLIL SE, HRÁL JSEM SI, BUDETE MÍT, COUVALI 

JSTE, KŘIČÍŠ, MUSÍŠ JÍT, POVÍDÁME SI, PŮJDU, BUDU SE UČIT, DOMLUVIL JSI, OČICHÁVAL 

 Správné řešení tohoto úkolu bude na konci tohoto listu. 

Snad jsme porozuměli tvarům jednoduchým a složeným a přejdeme k učivu o čase. 

 Čas máme trojí:  

-minulý (děj už proběhl, např. šel jsem, mluvili jsme, odjeli jste, chystal ses  - všimněte si, že slovesa 

v min. čase končí na –l,-la- -li, -lo, -ly a někdy je sloveso tvořeno více slovy – tudíž se zde objevují 

tvary složené) 

- přítomný (děj právě probíhá, např. jdeme, štěká, sype se – přítomný čas je tvořen pouze tvary 

jednoduchými) 

- budoucí ( děj teprve proběhne, např. budu lézt, budou cvičit, budeš běhat =tvary složené. Ale pozor- 

tyto složené tvary jde nahradit tvary jednoduchými, např. místo budu lézt řeknu polezu, místo budou 

cvičit řeknu zacvičí si, místo budeš běhat řeknu poběžíš. Takže u budoucího času se nám objevují 

tvary složené i jednoduché.¨ 

Str. 140  -číst 

 

Pojďme si nyní učivo zapsat do ČJ-Š:  

                                TVAR JEDNODUCHÝ  a TVAR SLOŽENÝ 

TVAR JEDNODUCHÝ  je tvořen většinou jedním slovem (např. jdu, letíme…, patří sem i sloveso se 

zvratným zájmenem si, se, např. učím se, zpívám si…). 



TVAR SLOŽENÝ je tvořen více slovy (např. jeli jsme, budete jíst…). U těchto tvarů  se objevuje pomocné 

sloveso BÝT (v různých tvarech, např. jsme, jsi, jste, budu, budeš, budete…).  

 

                                                      SLOVESNÝ ČAS 

1) MINULÝ : děj už proběhl, např. šel jsem, mluvili jsme- slovesa v min. čase končí na –l,-la- -li, -lo, -ly 

a někdy je sloveso tvořeno více slovy – tudíž se zde objevují tvary složené 

2) PŘÍTOMNÝ : děj právě probíhá, např. jdeme, sype se – přítomný čas je tvořen pouze tvary 

jednoduchými 

3) BUDOUCÍ: děj teprve proběhne, např. budou cvičit, budeš běhat- zacvičí si, poběžíš. U budoucího 

času se nám objevují tvary složené i jednoduché. 

 

Písemně do ŠS: 141/8 a) vyber 10 sloves, urči osobu, číslo, čas  

                                         b) z této pověsti vypiš 2 věty, kde u každého slova určíš číslicí slovní druhy 

                                         c) vysvětli mi, proč je ve slově VOJÁKOVI měkké i  

str. 143 pročíst pod tabulkou : v minulém čase, když je zvratné sloveso, se nám objeví v 2.os., č.j. tvar 

ses, sis, např. hrál sis, díval ses. Možná vám to zní trošku divně, ale je to správně. Tuto znalost budete 

potřebovat ve cv. 12 na str. 143, kde tuto bajku O lišce a čápovi přepíšete v minulém čase. Ukázka: 

Jednoho dne pozvala liška čápa na hostinu. Když přišel, postavila před něho mělký talíř s řídkou 

kaší…. 

Poslední úkol souvisí také s touto bajkou, na str. 144 nahoře za c) vyber správné přísloví. 

Mimochodem, kdo mi zjistí a napíše, co to vlastně bajka je, má u mě nálepku na naši Cestu českou 

historií – dobrovolný úkol. 

Správné řešení:  J=jednoduchý tvar, S=složený tvar 

BĚHÁME-J , ROZČÍLIL SE-J, HRÁL JSEM SI-S, BUDETE MÍT-S, COUVALI JSTE-S, KŘIČÍŠ-J, MUSÍŠ JÍT-S, 

POVÍDÁME SI-J, PŮJDU-J, BUDU SE UČIT-S, DOMLUVIL JSI-S, OČICHÁVAL-J 

Ještě jednou – pozor na zvratná slovesa: učit se = tvar jednoduchý, ale 

                                                                         budu se učit = už tvar složený 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven/879 - zase něco na procvičování, 

máte tam i možnost kontroly 

 

http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_cas.php - tam si ve cvičení můžete procvičit nejen určování 

času, ale i určování osoby, čísla, později způsobu (ten teprve budeme probírat) 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven/879
http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_cas.php


M: tento týden bude jen geometrie, naučíme se vypočítat OBVOD, nejprve u trojúhelníku. 

Podívejte se na str. 46, kde je na obrázku pozemek ve tvaru trojúhelníku, který je obehnán plotem. A 

právě ten plot, to je vlastně obvod trojúhelníku. Jeho délku vypočítáme tak, že délky všech tří stran 

trojúhelníku sečteme. Do sešitu si učivo zapíšeme + vzoreček pro výpočet obvodu trojúhelníku, který 

se naučíte. Do sešitu: 

                                    OBVOD TROJÚHELNÍKU 

Obvod vypočítáme součtem všech stran trojúhelníku.  

Vzoreček:                     o = a + b + c                                  o = obvod 

                                                                                          a, b, c = strany trojúhelníku 

Postup při výpočtu obsahu: 

1) Napíšu si vzoreček                                                                           o = a  + b + c 

2) Dosadím do vzorečku délky stran                                                 o = 3 + 5 + 4 

3) Sečtu strany a napíšu jednotky                                                      o = 12 cm 

 

Konec zápisu. Zatím. 

 Teď si ještě narýsujte jakýkoliv trojúhelník a zkuste vypočítat jeho obvod (sečtete délky všech jeho 

stran). Ale začněte teda vzorečkem, pak do něj dosaďte, pak vypočítejte. 

Jen číst: 

Připomínám, že strany trojúhelníku můžeme 

pojmenovat dvěma velkými tiskacími písmeny – např. AB, ale také jedním malým písmenem – např. 

c. Strana a leží proti vrcholu A, strana b proti vrcholu B a strana c proti vrcholu C – jako na obrázku. 

Zápis do sešitu pokračuje: 

                                              OBVOD ČTVERCE 

- vypočítáme tak, že opět sečteme všechny strany čtverce.  

Vzoreček :                     o = 4 . a                                             o = obvod 

                                                                                                   a = délka strany čtverce 

                                                                                                   4 = čtverec má 4 shodné strany 

Konec další části zápisu. 

 



Na prohlédnutí: 

U čtverce známe jeho základní vlastnost, to je, že má všechny strany stejně dlouhé. Takže, 

když vím, že 1 strana má např. 5 cm, pak obvod je součet všech jeho stran, takže:  

5 + 5 + 5 + 5= 20cm, což je ale zbytečně zdlouhavé, takže si pomůžu násobilkou 4 . 5 = 20cm. 

 

 

 

Poslední obvod bude  

Zápis:                                             OBVOD OBDÉLNÍKA 

Vzoreček:                                    o = 2. (a + b)                                  o = obvod 

                                                                                                           a, b = strany obdélníka 

                                                                                                              2 = strana a i b jsou dvakrát 

Pročíst: 

K vlastnostem obdélníka: má vždy dvě protější strany stejně dlouhé.  Strany a jsou shodné, strany b 

jsou shodné.  Strany a jsou 2, strany b jsou 2. Proto je ve vzorečku 2 . (a + b). Podívejte se na obrázek 

dole a představte si, že sčítáte stranu a + b. Když toto sčítání uděláte dvakrát, máte celý obdélník.  

Kdo si myslí, že by obvod šel vypočítat o = a + b + a + b má také pravdu, je to ve výsledku stejné jako 

vzoreček  o = 2 . (a+b). Závorka u vzorečku, jak doufám víte, má přednost, takže nejprve vždy sečtu 

závorku, až potom násobím 2. 



 

Uvádím 1 příklad na výpočet obvodu obdélníka: 

Zadání                                                                                        výpočet  

a = 3 cm                                                                                     o = 2 . ( a + b) 

b = 6 cm                                                                                     o = 2 . (3 + 6)  

o = ?                                                                                            o = 2 . 9 

                                                                                                    o = 18 cm    

Odpověď: Tento obdélník má obvod 18 cm. 

 

Děti, kdo má pocit, že obvodům neporozuměl, nebuďte z toho špatní, určitě si to budeme znovu 

vysvětlovat ve škole. Podívejte se nejvíce na ten trojúhelník, ten není tak těžký, jen sčítám délky jeho 

stran. Geometrie je více, takže to je dnes z matematiky vše, ale na další týden pohledejte 

MATEMATIKU 3 díl, začneme za týden. 

https://www.youtube.com/watch?v=473FvDJlg6k – u tohoto videa nás zajímá jen trojúhelník a 

obdélník 

 

PŘ:    str. 50 – 52 číst 

Zápis:    závorky nepište    

                                                      EKOSYSTÉM PARK (nadpis už asi máte z minulého týdne) 

- je uměle vytvořený člověkem, slouží k odpočinku lidí ve městech (jistě jste přišli i na více 

důvodů) 

ROSTLINY: keře – tis červený – jedovatý, červené kuličky 

                                zlatice prostřední – to je „zlatý déšť“ (teď krásně kvete) 

                    stromy- jírovec maďal – „kaštan“ 

https://www.youtube.com/watch?v=473FvDJlg6k


                                  platan javorolistý- světle šedá kůra, jako sloupaná (rostou v parku                        

Botanika, dole),    - smrk pichlavý 

 (hodně druhů stromů v parcích nejsou u nás původní, tzn., že jsou k nám přivezeny 

z cizích zemí) 

ŽIVOČICHOVÉ:  

                   holub domácí – šíří nemoci, ničí památky (trusem), živí se zbytky 

                   kos černý – všežravý, kosice je hnědá 

                  strakapoud velký – hnízdí v dutinách, černo-červeno-bílý 

                  brhlík lesní – pohybuje se po stromech hlavou dolů, požírá larvy – ťuká do kůry 

                  veverka obecná – živí se ořechy, „akrobat“ ve větvích 

                  netopýr hvízdavý- létá v noci, spí zavěšen hlavou dolů 

                  ruměnice pospolná – hmyz, je červená, bývá jich hodně pohromadě 

 

 

 

        tis                                                                       platan              

                                                                 

                                         

                      brhlík                                                                                              ruměnice  

(u nás je pěkný park u zámku Kinských – za muzeem, ale také v Lešné u Valašského Meziříčí) 

 

VL: přečtěte si, děti, první Přemyslovce, str. 16, 17 a zodpovězte mi otázky číslo 1) a 2) za článkem – 

písemně 

Více vám o Přemyslovcích vypíšu příští týden. Ať se vám práce daří. 

                                  S pozdravem Bohdana J. 


