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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Bc. Hana Kuklová 4. B 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče. Doufám, že se všichni máte dobře! Děkuji za zasílání vámi 
vypracovaných úkolů, chválím snahu, mnozí z vás si dávají opravdu hodně záležet! 

Proto věřím, že už se těšíte na plnění úkolů dalších. Tak tady jsou. Věnujte se také 
práci na www.umimeto.org a sledujte přiložená videa, mohou vám hodně pomoci. Na 
závěr jsem přidala něco pro pobavení. Nezapomínejte také hodně odpočívat, 

sportovat, hrát si a radovat se, nechce se polechtat sluníčkem při procházce přírodou. 
Ve čtvrtek bychom se opět měli sejít online. Přeji Vám hodně zdraví a hezké dny. 

Myslím na vás! 

 

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

ČESKÝ JAZYK Podstatná jména – vzor MUŽ 

procvičování. 

 

Tvoření vět ze slovních spojení.  

 

 

 

 

Přepis textu. 

 

Poslech písně v souvislosti 

s úryvkem básně.  

 

Určování slovních druhů, 

procvičování v online cvičení.  

Pracovní sešit str. 53/ celá. Pošlete. 

Pravopisné minutovky str. 47/celá. 

Pravopisné minutovky strana 47/ 

vyberte si devět slovních spojení a 

utvořte s nimi věty oznamovací, 

tázací a rozkazovací. Vždy po třech. 

3+3+3 (celkem devět vět). Věty 

napište, pošlete.  

 

Pracovní sešit str.53/1a – úryvek 

básně přepište do sešitu. Všimněte 

si, z jakého filmu je. Poslechněte si 

píseň – klikněte na odkaz. Pošlete.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=W-GfjYleff4 

 

https://www.onlinecviceni.cz/ex

c/test_exc.php 

MATEMATIKA Geometrie: RÝSUJEME OBDÉLNÍK A 

ČTVEREC. 

 

Vlastnosti obdélníku a čtverce – 

video. 

 

Rýsování čtverce – video. 

 

Rýsování obdélníku - video. 

Zopakujte si vlastnosti čtverce a 

obdélníku, načrtněte si je. Podívejte 

se následující video. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FYZjUHWTL5Q 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=fGRtzm9fSp0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=eZ47DJLrf7Y 

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

 

 

Práce s učebnicí. 

 

 

Řešení slovních úloh.  

 

 

 

Písemné dělení se zkouškou.  

 

Logické hry. 

 

 

Pexeso – násobilka. 

 

 

 

 

Učebnice strana 93/1-3, držte se 

postupu. Zkuste si poté sami 

narýsovat několik čtverců a 

obdélníků. Práci pošlete. 

 

Učebnice strana 76/1,2,3. Správný 

postup: úlohu si přečtu, následuje 

zápis včetně otázky, výpočet a 

odpověď na otázku. Pošlete. 

 

Učebnice strana 77/14.  

 

Tato hra vás bude určitě bavit.  

https://www.umimematiku.cz/r
ushhour  

Klikněte na dvojici: příklad 
+výsledek.  

https://www.umimematiku.cz/p

exeso-nasobilka-cisla-8/692 

  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Sloveso TO BE – opakování. 

 

 

 

 

Fráze I´M WEARING. 

 

Popište modely. 

 

Procvičení učiva. 

 

Zahrajte si hru.  

Zopakujte časování slovesa TO BE, 

podívejte se na video nebo si 

projděte školní sešit, kde máte 

tabulku. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=tHewG-K_wfA 

Naučte se frázi „Mám na sobě“ ve 

všech osobách. Použijte učebnici na 

straně 46/zelený rámeček.  

Učebnice strana47/3, písemně a 

pošlete. 

 

Pracovní sešit strana 46 – 47. 

Stranu 47 pošlete.  

Ve hře tvořte slova, pozor, mohou 

to být všechny slovní druhy, nejen 

podstatná jména.  

https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/games/wordshake 

https://www.umimematiku.cz/rushhour
https://www.umimematiku.cz/rushhour
https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-8/692
https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-8/692
https://www.youtube.com/watch?v=tHewG-K_wfA
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS ROSTLINY V RYBNÍKU A JEHO 

OKOLÍ 

 

Podívejte se na krátké video 

(Rybník a jeho okolí).  

Učebnice strana 64. Přečtěte si 

text, poté ho přepište do sešitu. Je 

to necelých pět řádků. Vypište 

zástupce rostlin, ke každému 

napište jednu větu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qMr9v2eCYwo 

VLASTIVĚDA 

 

NAŠE VLAST – OPAKOVÁNÍ 

 

 

 

MAPY – JEJICH ROZDĚLENÍ.  

 

 

 

 

 

Učebnice strana 12/ opakování. 

Zkuste si ověřit své znalosti o naší 

vlasti. Do učebnice nepište. 

Správné odpovědi si poté 

porovnejte s Klíčem na zadní straně 

učebnice. 

 

Učebnice strana 13. Přečtěte si text 

v modrém rámečku a ústně 

odpovězte na otázky. Dále čtěte 

hlavní text – mapy a jejich 

rozdělení, do sešitu si udělejte 

zápis, částečně vám s ním pomohu. 

Tím, že odpovíte na otázky celou 

větou, vytvoříte zápis. Je uveden 

níže v upřesňujících informacích.  

PRO CHVÍLE 

POHODY 

Víte o tom, že v pražské ZOO mají 

nové přírůstky? Podívejte se. 

Taky se vám nechce vstávat?  

https://www.youtube.com/watc
h?v=rSp8lo1TJ3M 

https://www.youtube.com/watc

h?v=J5AF4kS1FS0 

 Nezapomeňte se hýbat, třeba jako 

náš známý Bobík. Písničku také už 

znáte.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=l8Y8IrN_Y6k 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Dbejte na správné sezení a držení pera.  

 Pište čitelně, při přepisu textu buďte 

pozorní, vyvarujte se chyb.  

 Pokud váš sešit nemá linky, pište 

s linkovanou podložkou.  

 K rýsování si připravte kružítko, pravítko 

a dobře ostrouhanou tužku.  

 Pracujte s chutí.  

 Dopřejte si pauzy, protáhněte se.  

 Požadované úkoly mi, prosím, pošlete. 

 

 

Pracujte dle svých možností.  

https://www.youtube.com/watch?v=qMr9v2eCYwo
https://www.youtube.com/watch?v=qMr9v2eCYwo
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Upřesňující informace: 

 

Vlastivěda. Mapy a jejich rozdělení. 

Co je mapa? 

Odkud se díváme na dané území? 

Polohu čeho ukazuje mapa? 

Co je v mapě zakresleno? 

Podle čeho se liší podoba map? 

Co zobrazují vlastivědně mapy a jaké mohou být ? 

Kde se nejvíce vlastivědné mapy používají?  

K čemu slouží turistické mapy? 

Jaké informace nalezneme v tematických mapách?  

Co je atlas? 

Jaký atlas se využívá ve škole?  

Kdo využívá autoatlas?  

Co je glóbus? 

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 


