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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bc. Hana Kuklová 4. B 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milí žáci, zdravím vás a věřím, že jste prožili hezké velikonoční 
svátky.  Někteří z vás mi poslali do emailu svůj rozvrh, podle kterého se učíte. Moc 

vás za to chválím. Stejně tak vás chválím a děkuji za zaslané vypracované úkoly. Jste 
šikovní a mám z vás velkou radost!  Tento týden jsem zařadila do matematiky 
geometrii a to kružnici, kterou jsme již probírali, takže to pro vás jistě bude hračka. 

Myslím, že i přírodopis se vám bude líbit. Ať vás učení dál baví. Přeji vám zdraví a 

myslím na vás!  

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

ČESKÝ JAZYK Zopakujte si určování životnosti u 

podstatných jmen rodu mužského 

Připomeňte si vzory rodu mužského 

Vzor pán – muž. Přiřaďte podstatné 

jméno k těmto vzorům tak, že si 

slovo dejte do 2. pádu čísla 

jednotného 

V učebnici si přečtěte básničku a 

vypište na papír slova, která se 

rýmují na papír. K řešení cvičení 3a 

můžete použít internet.  

PS str. 50/1  

PS str. 50/2, cv.2/b prosím do 

cvičného sešitu a odešlete do 

mailu.  

PS str. 50/3,4 

 

Učeb. ČJ str. 93/3a,b do cvičného 

sešitu. 

MATEMATIKA Kružnice, kruh – jaký je mezi nimi 

rozdíl? Pracujte dle zadání do 

sešitu.  

Rýsování kružnic – opakování, 

podívejte se na video. 

 

  

 

 

Písemně vynásobte, správnost 

výpočtů ověřte na kalkulačce.  

Učeb. MA str. 68. Pozorně si projdi 

cvičení 1. Cvičení 2 a 4 vypracuj na 

papír přesně podle uvedeného 

postupu. Pozoruj obrázek ve 

cvičení 5 a rozhodni. 

Rýsování kružnic 

PS Já chci tak rýsovat a měřit str. 

13 a 14. Zjisti, co jsou kružnice 

soustředné?  

Učebnice str. 87/21. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Dokončení 14. lekce, vypracujte 

cvičení v pracovním sešitě. 

Nezapomeňte si pozorně přečíst 

zadání anglicky a poté česky.  

Dejte si zajímavý poslechový kvíz.  

 

Vypracuj všechna tři cvičení ve WB 

na straně 38. Stranu mi pošli do 

mailu.  

Kvíz - Easter Is Here 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2476
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Živočichové v okolí lidských obydlí. 

Zvířata chovaná pro radost. 

 

Který mazlíček se k vám hodí?       

Zkuste si test. (je to jenom test, 

ne pokyn jít si ho koupit) 

 

V učebnici na straně 58 si přečtěte 

první odstavec o domácích 

mazlíčcích. Do školního sešitu 

napište nadpis a přepište první tři 

věty. Nakreslete několik domácích 

mazlíčků, které znáte.  

Domácí mazlíček 

VLASTIVĚDA 

 

Česká republika – demokratický 

stát. Seznamte se s pojmy: státní 

pojmy, demokratický stát, 

parlament, poslanec, senátor. Kdo 

může v ČR volit? Přečtěte si o řízení 

státu.  

Učebnice strana 7 odstavec „Žijeme 

v demokratickém státě a Řízení 

státu“.  

PS str. 5 – opakování z minulého 

týdne. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Pracujte dle svých možností. 

Na práci si dejte záležet. 

Poučte se z případných chyb. 

 

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Matematika: 

Kdo bude mít chuť zdokonalovat se v řešení slovních úloh, může se do toho pustit a 

výslednou prací se může pochlubit tak, že mi ji pošle do mailu.  

Učebnice str. 87/17 

 

Přírodověda: 

Máte-li doma domácího mazlíčka, můžete o něm napsat krátký referát. Druh, jméno, 

kde bydlí, čím se živí, kdo se o něho stará a proč jste si ho pořídili?  

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 

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

