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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti. Uběhl další měsíc, kdy se vzděláváte doma se svými rodiči 
nebo sourozenci. Děkuji znovu všem za odvedenou práci, chválím vás za snahu, píli a 

za pečlivost. Z vašich prací, které mi posíláte, mám velkou radost! Snad udělám 
trochu radost i já vám. Prvního června se slaví Mezinárodní den dětí, máte svůj 
sváteční den a já vám přeji hodně zdraví a štěstí! A malý dárek pro vás- tentokrát mi 

pošlete pouze jediný úkol a to ten, který si sami vyberete. Jen jeden! Mějte se hezky, 

těším se zase na online setkání ve čtvrtek. Myslím na vás! 

 

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

ČESKÝ JAZYK Zopakujte si VYJMENOVANÁ SLOVA 

po všech obojetných souhláskách – 

zpaměti nahlas. Pokud si nejste 

jisti, ve školním sešitě máte 

přehled vyjmenovaných slov.  

 

 

Vyjmenovaná slova po S – píseň. 

Opakujeme SLOVESA. Připomeňte 

si, že slovesa vyjadřují, co osoby, 

zvířata a věci dělají, nebo co se 

s nimi děje.  Určujeme u nich 

osobu, číslo a čas. Máme i zvratné 

sloveso se, si. Prolistujte si školní 

sešit, vše o slovesech tam najdete.  

Vyhledejte slovesa ve cvičení 

v pracovním sešitě.  

 

Vymyslete říkanky s užitím dvojice 

rýmů ve cvičení.   

Online procvičování – vyjmenovaná 

slova. 

Ze všech vyjmenovaných slov 

vypište do sešitu všechna 

podstatná jména a určete u nich 

vzor.  

Učebnice 107/13, písemně. 

Učebnice 107/14 ústně. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Zh90WCVd5asa 

 

 

Pracovní sešit strana 57/cv1a, 
b, c, d.  

 

 

 

Učebnice strana 110/11, písemně. 

https://www.umimecesky.cz/do

plnovacka-vyjmenovana-slova-
mix-2-uroven/6093 

MATEMATIKA Procvičování – opakování. 

Vypracuj do školního sešitu.  

Písemné dělení se zkouškou do 

sešitu.  

Procvičujte online. 

Pracovní sešit strana 17/celá.  

Učebnice strana 108/7,9,10,12. 

Učebnice strana 109/21. 

https://www.umimematiku.cz/p
ocitani-nasobeni-a-deleni-mix-

1-uroven/597 
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ANGLICKÝ 

JAZYK 

Fráze I´m wearing ve všech 

osobách – procvičování. Jako 

pomůcka slouží opět zelená tabulka 

v učebnici na straně 46. 

 

Stavba věty, sloveso to be, to 

have ,to do. Vyzkoušejte poskládat 

slova tak, aby vznikla věta, pozor 

na zápor a otázku. Opakování.  

 

Četba s porozuměním textu – Have 

fun with English / 5 theme clothes. 

Přečtěte si komiks, zkuste si ho 

přeložit, Neznámá slovíčka jsou pod 

textem v šedém rámečku. 

Procvičování slovní zásoby clothes - 

- oblékni se.   

 

 

 

Zazpívejte si jednoduchou písničku 

Superstar, určitě jste ji už slyšeli. 

 

Napište, co máš na sobě ty, 

maminka, tatínek, bratr, sestra.  

Můžeš si samozřejmě vymýšlet, jde 

o to správně použít frázi.  

 

https://www.umimeanglicky.cz/
stavba-vet-be-have-do-
questions-negatives-1-

uroven/1943 

 

Učebnice strana 52-53.  

 

 

http://www.english-
time.eu/english-

now/interaktivni-pracovni-
listy/daily-routines-ipl/159-put-
on-your-clothes-oblekni-se/ 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gN9RAZ99nLA 

 

 

 

PŘÍRODOPIS ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ 

RYBNÍKŮ – ryby v rybníku, 

obojživelníci a plazi v rybníku a 

jeho okolí.  

Podívejte se na videa.  

Učebnice strana 65. Přečtěte si, 

napište stručný zápis s obrázky do 

sešitu.  

Pracovní sešit strana 28. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wkz4IamMo_I 

https://www.youtube.com/watc
h?v=K7xqhgtriz8 

https://www.youtube.com/watc

h?v=MPYIC2Ck_A4 

https://www.youtube.com/watc
h?v=XxL4wuve2HI 

VLASTIVĚDA 

 

OBSAH MAPY 

S mapami jsme se trochu seznámili 

již ve třetím ročníku. Podívejte se, 

zda máte doma nějakou mapu 

nebo atlas, bude se vám lépe 

Učebnice strana 14 – značky, barvy 

na mapě, měřítko mapy.  
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pracovat.  

Měřítko mapy – video. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=oiMhWgEkPEk 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pošlete mi pouze jediný úkol dle 

vlastního výběru, tedy jaký chcete.  

Pracujte v rámci svých možností.  

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 

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

