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PŘEHLED 

Milé děti, věřím, že jste dosavadní učivo zvládly dobře, vážím si vaši přípravy a 
pomoci rodičů. Současná situace je pro všechny těžká, pro vaše rodiče mnohem 

náročnější, než v běžné situaci. Snažte se proto pracovat na svých úkolech 
samostatně, pravidelně každý den, plánujte si přestávky, střídejte předměty, práce 
vás bude více bavit. Věřím vám, že si učivo zvládnete zopakovat, procvičit a upevnit. 

Tento týden budete procvičovat z Českého jazyka vzory podstatných jmen a 
kategorie podstatných jmen, z matematiky vztahy mezi čísly, písemné sčítání a 

odčítání, násobení dvojciferným činitelem, z přírodovědy téma domácí mazlíčci, 
z vlastivědy Obyvatelstvo naší vlasti. Přeji vám trpělivost, vytrvalost a mnoho zdaru. 

Jsem na vaši samostatnou přípravu pyšná a všechny vás zdravím. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: Vzory podstatných jmen 

Opakování podstatných jmen 

Kategorie podstatných jmen 

Pracovní sešit str. 55, cv. 1, 2, 3, 4 

Učebnice str. 99, cv. 9, 10, 11 

Pracovní sešit str. 56, cv. 1, 2, 3, 4 

Doporučené procvičování na 

www.rysava.websnadno.cz 

MATEMATIKA Vztahy mezi čísly 

Opakování písemného sčítání a 

odčítání 

 

Opakování písemného násobení a 

dělení 

Pracovní sešit str. 20, cvičení 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 a 8 

Učebnice str. 73, cv. 24, str.74, cv. 

33 

Pracovní sešit str. 21, cv. 1, 2, 3, 4 

a 5 

Učebnice str. 71, cv. 9, 10, 11, 12, 

13 a 14 

Doporučené procvičování na 

www.rysava.wesnadno.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK - 

K. HAVLOVÁ 

Středa:  

Procvičujeme čtení a porozumění 

textu. Více najdete v dokumentu.  

Čtvrtek a pátek: 

Procvičujeme již hravě a online:   

Slovní zásobu (jídlo, části těla)  

Zahrajte si doma oběšence a 

(hangman)  

A něco navíc, pro ty, kteří si chtějí 

naučit více (části těla těžší cvičení) 

 

 

Čtení  

 

 

jídlo 

části těla  

hangman 

části těla 2 

 

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/food-and-cooking-ipl/135-what-do-you-like-co-mas-rad/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Zvířata chovaná pro radost Učebnice str. 58 – 59 přečíst, do 

sešitu odpovědi na otázky a 

obrázek 

ČTENÍ Vlastní četba dle svého výběru Čteme denně, po přečtení knihy 

vytvoříme referát o knize: autor, 

název knihy, ilustrátor, pár větami 

obsah a obrázek 

VLASTIVĚDA 

 

Obyvatelstvo naší vlasti Učebnice str. 10 – 11 přečíst, do 

sešitu odpovědi na otázky 

ANGLICKÝ JAZYK 

ING. IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

  

1. text s porozuměním pro písemné 

vypracování do sešitu "English" 

     viz. Příloha 

  

2. procvičování slovní zásoby a gramatiky na 

PC pomocí her  

  

 

https://www.gamestolearnenglish.com/han

gman/ 

šibenice 

  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

grammar-practice/have-got 

have got – games pod výkladem 

  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

grammar-practice/modals-can-and-cant 

can/can´t – games pod vákladem 

  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

grammar-practice/present-simple-verb-be 

to be – games pod výkladem 

  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

word-games/weather-1 

počasí - slovíčka 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zadané úkoly plňte pečlivě, u příkladů 
dělejte zkoušky, chybné příklady znovu 

přepočítejte 

 Méně je někdy více, pracujte v klidu a 

soustředěně, úkolů nemáte mnoho 

 V Českém jazyce procvičujte stále vzory 

podstatných jmen, zdůvodňujte si jaké 

  i-y doplníte a proč 

Jste šikovní, úkoly zvládnete jistě 
samostatně a správně. Věřím vám, 

držím pěstě. 

 

Upřesňující informace: 

Máte možnost mi zavolat (tel. 606 055 961), nebo napsat SMS, nebo e-mail. 

Nerozumíte-li něčemu, můžete se zeptat. Ráda pomohu. 

 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 
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