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Milé děti, vážení rodiče, děkuji vám za práci, kterou odvádíte. Mám radost z vašich 
splněných úkolů. Jste šikovní a přičinliví. V tomto týdnu budeme v matematice 

počítat obsah čtverce a obdélníku, v českém jazyce časovat slovesa v čase budoucím, 
ve vlastivědě nakoukneme do digitální mapy a otestujeme si vlastní znalosti o 
mapách a v přírodovědě zůstaneme u rybníku, budeme pozorovat rostliny a živočichy 

ve vodě a u vody. Nezapomeňte, že týden začíná úterým, v pondělí nezapomeňte 
vykoledovat rodiče. Určitě sladká odměna vás nemine, ale pozor, příjem sladkého 

musíme vyrovnat výdejem energie, proto si nezapomeňte také zacvičit. Krásné 

velikonoční pondělí! 

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

ČESKÝ JAZYK Časování sloves v čase budoucím 

 

 

 

 

 

 

   Opakování a procvičování na PC 

Učebnice str. 59, cvičení 1 

(jednoduché tvary=jedno slovo a 

tvary se zájmeny se, si; složené 

tvary=vyjádřeny více slovy, např. 

budu se snažit) do cvičného sešitu 

Učebnice str. 59, cvičení 2, 3 do 

cvičného sešitu 

Pracovní sešit str. 60, cvičení 1, 2, 

3, 4 

 

https://www.umimeto.org/ 

 

MATEMATIKA Opakování 

 

 

Obsah čtverce 

 

 

Obsah obdélníku 

 

 

 

 

Opakování a procvičování na PC 

Pracovní sešit str. 27, cvičení 1, 2, 

3, 4 

Učebnice str. 78, cvičení 22, 23, 24 

do cvičného sešitu 

Učebnice str. 132, cvičení 1 a 2 

přečíst 

Učebnice str. 132, cvičení 3 a 4 do 

cvičného sešitu 

Učebnice str. 130 – přečíst růžovou 

poučku 

Učebnice str. 130, cvičení 1, 2, 3 a 

str. 131, cvičení 4, 5, 6, 7 do 

cvičného sešitu 

Pracovní sešit str. 35/1 a str. 36/2 

 

https://www.umimeto.org/ 

https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 
NACHTMANNOVÁ  

A 

KLÁRA HAVLOVÁ 

     Podíváme se na Velikonoce            

(Easter) 

1. Seznámení se slovíčky pomocí 

písně 

 

2. Základní slovní zásoba - 

nejprve si ji poslechni a pak 

přiřazuj 

 

3. Máš-li možnost, slovíčka si 

vytiskni nebo si můžeš 

vytisknout jen omalovánky a 

dotvořit si je podle svého 

 

4. Vyzkoušej si slovíčka na PC 

 

5. Zkus vypracovat cvičení 

v pracovním sešitě 62/1,2. 

Potřebuješ-li nápovědu, použij 

učebnici str. 62 – 63 

 

6. A něco pro zasmání na závěr 

(zkuste pochopit, třeba i 

s dopomocí překladače) 

 

 

Happy Easter 

 

Easter vocabulary 

 

Easter vocabulary to print 

Easter vocabulary to print and 

colour 

 

Easter (How many ..... Kolik ....) 

 

 

 

Easter Garfield – Příloha č. 1 

PŘÍRODOVĚDA Rostliny a živočichové rybníků Učebnice str. 64/ přečíst 

Do sešitu opiš přehled vodních toků 

a nádrží 

Napiš 5 rostlin v rybníku a jeho 

okolí 

Popiš kapra obecného a štiku 

obecnou 

Odpovědi do sešitu můžeš doplnit 

obrázkem 

VLASTIVĚDA 

 

Digitální mapy 

 

 

Opakování - mapy 

Učebnice str. 16/ přečíst 

Nakresli do sešitu mapu cesty ze 

svého bydliště do školy (Úkol ve 

žlutém rámečku) 

Učebnice str. 17/ vypracuj test 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Pracujte samostatně 

Pracujte pravidelně každý den 

Střídejte jednotlivé předměty 

Dělejte si přestávky 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nfquwFBWPXI
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter-bw.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/4A_Tydenni_plan_14-17_-4_2020_Easter_Garfield-Priloha_c1.docx
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Dobrovolné (doplňkové učivo):  

 

Matematika – učebnice str. 78, cvičení 19, 20, 21 (logické slovní úlohy) 

 

Konkrétně zadat, zdroje: 

https://www.umimeto.org/ 

 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 4. A 

https://www.umimeto.org/

