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PŘEHLED 

Milí žáci, jistě jste zdárně splnili všechny zadané úkoly z minulého týdne. Nyní vám 
posílám další. Všechna cvičení jsou pouze opakovací, žádné nové učivo. Věřím, že vás 

budou bavit a budete se těšit z dosažených výsledků. Přeji hodně chuti do práce a za 

týden jsem tu zas. 8-) Těším se na vás! 

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

ČESKÝ JAZYK Psaní i/y po tvrdých a měkkých 

souhláskách, ve vyjmenovaných 

slovech. Zkuste si napsat diktát a 

jako bonus zde máte nějaké 

hádanky.  

Nezapomínejte číst. Určitě máte 

rozečtenou další knížku, budu se 

těšit, až ji budete prezentovat. 

Přikládám odkaz na zajímavou 

práci s textem.  

https://www.umimecesky.cz/do
plnovacka-tvrde-a-mekke-
souhlasky-2-uroven/7266 

https://www.umimecesky.cz/do

plnovacka 

https://www.umimecesky.cz/ml
uvene-diktaty-vila-otylka/15 

https://www.umimecesky.cz/cte

ni-s-porozumenim-liska/18 

https://www.umimecesky.cz/ha
danky 

MATEMATIKA V matematice zopakujeme 

násobení. Vypadá to, že je zde moc 

úkolů, ale jen vypadá. Máte zde tři 

úrovně obtížnosti, věřím, že i třetí 

pro vás bude hračka. 

Stále pracujte na slovních úlohách 

v učebnici na str. 80 

https://www.umimematiku.cz/p
ocitani-mala-nasobilka-1-
uroven/354 

https://www.umimematiku.cz/p
ocitani-mala-nasobilka-2-

uroven/470 

https://www.umimematiku.cz/p
ocitani-mala-nasobilka-tabulka-

1-uroven/3644 

https://www.umimematiku.cz/p
ocitani-nasobeni-viceciferne-1-

uroven/554 

https://www.umimematiku.cz/p
ocitani-nasobeni-viceciferne-2-

uroven/2600 

https://www.umimematiku.cz/p
ocitani-nasobeni-viceciferne-3-
uroven/4814 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Sloveso I like, I don´t like – 

učebnice anglického jazyka str. 23 

a 25 

Slovní zásoba 

https://www.skolasnadhledem.c
z/game/5503 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pexeso abeceda 

…a protože jaro je tady, můžete si 

zazpívat dvě jarní písničky, 

anglicky samozřejmě 8-) 

https://www.skolasnadhledem.c

z/game/5495 

https://www.skolasnadhledem.c
zhttps://www.learningstationmu
sic.com/youtube-

videos//game/3435 

https://www.learningstationmus
ic.com/youtube-videos/ 

PŘÍRODOPIS Podnebí a počasí, druhy teploměrů https://www.skolasnadhledem.c
z/game/3553 

https://www.skolasnadhledem.c
z/game/355 

VLASTIVĚDA 

 

Historie – pravěk, středověk, 

novověk - shrnutí 
https://www.skolasnadhledem.cz
/game/3230 

FINANČNÍ 

GRAMOTNOST 

O mincích a bankovkách jsme se  

letos ještě moc nebavili – zkuste, 

jestli je dobře znáte? 

https://www.zlatka.in/cs/test.ph
p 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Vytvořte si vlastní rozvrh – podobně jako 
ve škole, každý den od každého 

předmětu trochu.  

 Dejte si na každý předmět určitý čas. 

 Mezi prací odpočívejte, udělejte si pauzu. 

 Mějte na práci klid. 

 Dbejte na správně sezení u počítače i u 

stolu, na správné držení tužky, pera. 

 Čtěte pozorně a bez chyb. 

 Pokud se vám něco nepovede, odložte to 

a vraťte se k tomu později. 

 Počítejte správně, poučte se 

z případných chyb. 

 U doplňovacích cvičení se rozmyslete, 

nespěchejte. 

 Všechny případné chyby opravte, víme, 

že chyba je užitečná!  

 Slovní úlohy vypracujte do sešitu. 

 Cvičení z počítače nikam nepřepisujte.  

Milí žáci, do školy sice nechodíme, ale 
přece jen něco dělat musíme. Věřím, že 

vás tato forma učení bude bavit. Vím, že 
jste moc a moc šikovní a že všechno 
společně zvládneme. Učte se, malujte, 

zpívejte, hrajte si, hýbejte se, radujte se! 

Myslím na vás!  
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Upřesňující informace: 

Pracujte podle svých možností!   

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Kdyby byl někdo hodně aktivní, může pracovat na těchto zadáních.  

- AJ – vypracujte váš vlastní rozvrh v angličtině podle učebnice na str. 38 a 
můžete ho vybarvit 

- ČJ – vymyslete křížovku pro spolužáky a vlepte ji do sešitu (pozor, musíte mít 

jednu vyplněnou a jednu prázdnou) – téma: vyjmenovaná slova. Může být třeba 
i obrázková, jak budete chtít.  

- Př – Vl – můžete vymyslet zábavný kvíz pro spolužáky. 

 

 

Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 


