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PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, zdravím vás a chválím za všechny vzorně splněné úkoly 
z minulého týdne. V tomto týdnu se budeme věnovat novému učivu. V českém jazyce 

se zaměříme na skloňování podstatných jmen podle vzoru muž. Vzpomínáte si, jak 
jste sem tam přicházeli do výuky s aktualitou? Pokuste se tento týden nějakou získat 
a podělte se o ni se mnou. V matematice budeme pracovat s čísly, jako obvykle. 

Budeme porovnávat velikost čísel, zaokrouhlovat je, písemně sčítat a odčítat, 
nezapomněla jsem ani na dvě jednoduché slovní úlohy. Geometrii se budeme 

věnovat opět příští týden. Věřím, že i angličtina bude pro vás zábavná, pustíme se do 
další lekce, která se týká módy, tedy oblečení a doplňků. Pomalinku se blíží léto a 
mnozí z vás se chystají koupat v rybnících. Zajímá vás, kteří živočichové v nich žijí? 

To se dozvíte v přírodovědě. Možná, že o prázdninách budete cestovat napříč Českou 
republikou a seznámíme se s našimi národopisnými oblastmi. Máte zde k dispozici 

online cvičení a mnoho videí k tématům. Krom toho jistě dále budete sbírat štíty a 
body na stránkách www.umimeto.org, kdo stránku dosud nenavštívil, nechť se aspoň 
podívá. Budu se těšit na úkoly, které mi pošlete a také na další naše online setkání 

ve čtvrtek v 9.30. Kdo chce, přijďte si popovídat. Přeji vám všem radost a zábavu při 

učení, hezké slunné dny a hlavně zdraví. Mějte se krásně, myslím na vás! 

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

ČESKÝ JAZYK Vzor MUŽ - která podstatná jména 

se skloňují podle vzoru muž?  

 

Zopakujte si – jak určíme náležitý 

vzor?  

Naučte se skloňovat vzor MUŽ a 

podle něj další podstatná jména. 

 

Úvodní článek k učivu.  

 

Určete vzory podstatných jmen.  

 

Procvičte dle zadání v učebnici.  

 

Napište aktualitu.  

 

 

Učebnice strana 104/růžový   

rámeček přečtěte a přepište do 

sešitu.  

 

 

Učebnice strana 104/2 (vzor muž, 

dále stavitel, král, učitel). Všímejte 

si koncovek.   

Učebnice strana 104/1/b do sešitu. 

 

Učebnice strana 105/3.   

Nezapomeňte utvořit věty dle 

zadání.  

  

Učebnice strana 105/4a písemně.  

 

V novinách nebo v časopise najděte 

nějakou krátkou aktualitu dne a 

napište ji do sešitu. Může být i 

z TV. Prosím poslat. 

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

MATEMATIKA   Počítání s milionem. 

Sčítání a odčítání zpaměti. 

Písemné sčítání. 

Zaokrouhlování daných čísel. 

 

 

Porovnávání čísel. 

 

 

Pořadí početních úkonů. 

 

Procvičování. 

 

Řešení slovní úlohy.  

Online procvičování: 

 

Práce v pracovním sešitě.  

PS str. 16/4,6. 

PS str. 4/5,7. 

Zopakujte zaokrouhlování na 

stovky a tisíce v učebnici na straně 

109/16, poté v PS str. 17/1. 

 

Učebnice strana 107/2, zopakujte si 

postup porovnávání, čísla napište a 

doplňte znaménka. PS str. 17/2.  

 

  PS str. 17/5. 

 

Učebnice strana 107/3, 108/7,12 

do sešitu. Prosím poslat.  

PS str. 17/4,7. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/t

est_exc.php 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Lesson 17 – Welcome to our 

fashion show – nová slovní zásoba. 

Přečtěte si několikrát úvodní 

článek. 

Přepis a překlad textu. 

 

Procvičte slovní zásobu OBLEČENÍ 

a DOPŇKY online. 

 

 

 

 

 

 

 

Oblékni si svého medvídka. 

Klikáním vybírej druh oblečení. 

Můžeš ho obléci třeba i vtipně. 

Vyfoť a pošli mi ho! 

Napište si nová slovíčka do vašich 

slovníčků, učebnice strana 47/6. 

Učebnice strana 46/1. 

Vyberte si z úvodního článku jeden 

text, ten do sešitu přepište a 

pokuste se přeložit. Prosím poslat. 

https://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/word-games/clothes-
1 

https://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/word-games/clothes-
2 

https://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/word-games/clothes-
accessories 

 

https://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/games/teddy-dresser 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-2
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-accessories
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-accessories
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-accessories
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS Ekosystém rybník. 

 

 

 

Vodní toky a nádrže.  

Učebnice strana 62 a 63. 

Prohlédněte si obrázek, všímejte si 

živočichů žijících v rybníku a u 

rybníka. Do sešitu napište nadpis a 

můžete podobný obrázek nakreslit.  

Zopakujte si, co je voda oceánská a 

co pevninská. Na jaké skupiny 

dělíme vodu pevninskou? Pomoc: 

učebnice strana 30. 

Učebnice strana 64 – článek Vodní 

toky a nádrže, přečtěte si. Napište 

krátký zápis. Prosím poslat. 

VLASTIVĚDA 

 

Národopisné oblasti. 

 

 

Splňte úkol v pracovním sešitě.  

 

Podívejte se na videa k tématu.   

Co jsou tradice? 

Chodsko – domažlická muzika 

Slovácko – jižní Morava. 

Hanácký ráj.  

Rožnov pod Radhoštěm. 

Valašsko. 

Oblékání nevěsty do kroje na 

Valašsku 

Učebnice - stranu 10 až 11 si 

pozorně přečtěte, prohlédněte si 

obrázky. Článek na str. 11 dole 

v modrém rámečku přepište do 

sešitu.  

Pracovní sešit strana 8/14,15. 

Prosím poslat. 

https://edu.ceskatelevize.cz/tradic

e-5e441ee7d76ace2c451de00d 

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

=UpvNLCtEkiA 

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

=ho_jvsQsb8U 

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

=Prc6CqUbMmc 

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

=kOMmbn0fGZQ 

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

=vWGZdcD68n0 

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

=jxOSGY2Gin4 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pracujte dle svých možností.  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Angličtina: Využití slovní zásoby: Nakreslete postavu, oblečte jí, přidejte doplňky a vše popište. 

Přírodověda: Učebnice strana 64, odpovězte celou větou do sešitu na otázku, ve kterém kraji 

naší republiky se nachází nejvíc rybníků? Podívejte se do mapy, názvy některých můžete vypsat 

a odpovědi mi poslat.  

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 

https://edu.ceskatelevize.cz/tradice-5e441ee7d76ace2c451de00d
https://edu.ceskatelevize.cz/tradice-5e441ee7d76ace2c451de00d
https://www.youtube.com/watch?v=UpvNLCtEkiA
https://www.youtube.com/watch?v=UpvNLCtEkiA
https://www.youtube.com/watch?v=ho_jvsQsb8U
https://www.youtube.com/watch?v=ho_jvsQsb8U
https://www.youtube.com/watch?v=Prc6CqUbMmc
https://www.youtube.com/watch?v=Prc6CqUbMmc
https://www.youtube.com/watch?v=kOMmbn0fGZQ
https://www.youtube.com/watch?v=kOMmbn0fGZQ
https://www.youtube.com/watch?v=vWGZdcD68n0
https://www.youtube.com/watch?v=vWGZdcD68n0
https://www.youtube.com/watch?v=jxOSGY2Gin4
https://www.youtube.com/watch?v=jxOSGY2Gin4

