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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci. Týden uběhl a já přináším zase další úkoly na příští týden. 
V českém jazyce, matematice a angličtině budeme stále ještě procvičovat, ale příště 

už přidám něco nového. Ve vlastivědě a přírodovědě bude nová látka již nyní. Prosím, 
přečtěte si úplně dole pod plánem poznámky. Přeji chuť do dalších úkolů a radost 

z vašich výsledků. Myslím na Vás!!! 

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

ČESKÝ JAZYK Skupiny bě, pě, vě. 

 

Vyhledávání podstatných jmen ve 

větě. 

Urči ženský vzor. 

 

Urči střední vzor. 

Učebnice čj. str. 93/2 - doplnit 

vynechaná písmena a přepsat do 

sešitu.  

HRA: Hádej slovo (obdoba naší 

šibenice 8-)). 

ČTENÍ s porozuměním. 

 

ZAZPÍVEJTE SI 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/test.
php 
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php 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=LbmVViNi3jY 

MATEMATIKA Písemné dělení uč.98/9, 77/14. 

Jednotky hmotnosti uč. 95/6 a PS 

str. 14 

Jednotky objemu uč. 97/2, + slovní 

úlohy 97/2- 5  do sešitu. 

ZAHRAJ SI: ( přetahováním 

posunuj na správnou pozici) 

 

 

https://www.matika.in/cs/test.p
hp 

 

 

http://matematika.hrou.cz/c/Je

dnotky-SI/serad-delky-1 

http://matematika.hrou.cz/c/Je
dnotky-SI/serad-hmotnosti-1 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Opakování slovesa can – can´t  

Napiš celkem 10 vět o tom, co 

UMÍŠ, NEUMÍŠ ty nebo členové 

tvojí rodiny. Klidně zahrň i domácí 

mazlíčky. Můžeš si i vymýšlet! 8-)  

Zopakujme si POKYNY hrou 

(opakování slovní zásoby). 

SONG – počítání (pouze!) do 20, 

zvládneš ji až do konce?  

 

https://www.skolasnadhledem.c
z/game/5493 

 

https://www.skolasnadhledem.c

z/game/5478 

https://www.youtube.com/watc
h?v=D0Ajq682yrA 

 

PŘÍRODOPIS Ekosystém okolí lidských obydlí. 

Učebnice str. 53 

Rostliny v okolí lidských obydlí. 

Učebnice str. 54  

Prohlédni si obrázky.  

Přečti si. Na papír napiš odpovědi: 

 1. Které rostliny rostou v okolí 

vašeho bydliště?  

2. Které ovocné keře můžeme 

pěstovat na zahradě? 

Nakresli obrázek. 

 

VLASTIVĚDA 

 

Státní symboly ČR. uč. str. 5 

Pracovní sešit str. 4 celá. 

Krátké video- najdi odpovědi na 

otázky a zapiš je do sešitu.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=3qAyZxDsvt8 - jaké jsou 
výhody polohy ČR? Kde je 

nejjižnější bod ČR? Jaká je 
celková délka našich státních 

hranic?  

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Dejte si záležet na vypracování 

zadaných cvičení, nespěchejte. 

 Chyba je co? (užitečná – poučme se z ní) 

 Na písemné úkoly odpovídejte vždy celou 

větou. 

 Bavte se u doplňovaček.  

 S chutí si zazpívejte. 

 Pracujte v rámci možností – tzn. podle 
nálady, chuti, času a také podle 

možností rodičů. 

  Nedělejte všechno hned teď. 

 Nenechávejte si všechna cvičení na 

poslední den – měli byste toho moc.  

Máte už svůj rozvrh? Určitě vám to s ním 
jde skvěle! Můžete mi ho zkopírovat a 

poslat do mailu!  

 

Ráda bych se podívala na některé vaše 
splněné úkoly. Máte-li možnost, pošlete 

mi do mailu v jedné složce tyto úkoly: 

AJ - Napiš celkem 10 vět o tom, co umíš, 

neumíš ty nebo členové tvojí rodiny. Klidně 

zahrň i domácí mazlíčky. Můžeš si i vymýšlet.  

VL - Krátké video- najdi odpovědi na otázky 

a zapiš je do sešitu.  

PŘ - 1. Které rostliny rostou v okolí vašeho 

bydliště?  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5493
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5493
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 Nemáte-li možnost pracovat na online 

cvičeních, nezoufejte, procvičujte jinak. 

 (např. prolistujte školní nebo pracovní 

sešit) 

 Jestli už dnes nemůžete, začněte zase 

zítra. 

2. Které ovocné keře můžeme pěstovat na 

zahradě? 

Můžeš nakreslit obrázek. 

 

 

 

 

 

Upřesňující informace: 

Kdo nedostal učebnici a pracovní sešit z vlastivědy, protože chyběl, má ho 

k vyzvednutí u mě. Stejně tak pracovní sešit z matematiky 2. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Letošní Velikonoční svátky neproběhnou, bohužel, tradičně. Pojďte zjistit, jak se za 
běžných okolností slaví tyto svátky v různých státech světa? Většina, ne-li všichni, již 

dokážete vyhledávat informace na počítači, v časopisech, v knihách a vytvořit hezký 
referát.  Máte-li chuť, pusťte se do toho. Měl by být na jednu velkou stránku. 
Nezapomeňte na obrázky.  Můžete vložit do vašeho sešitu, nebo mi práci můžete 

poslat mailem. Budu se těšit.  

 

Použijte např. knižní encyklopedie, nebo vyhledávač www.google.cz , aj. zdroje. 

Nezapomeňte je uvést.  

 

Jméno a příjmení  Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka  4.B 

http://www.google.cz/

