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Milí žáci, mám velkou radost z vašich vypracovaných úkolů i z vašich ohromných 
výsledků na www.umimto.org. Moc děkuji vašim rodičům za to, že vám pomáhají a 
podporují vás. V tomto týdnu budete procvičovat a upevňovat učivo z českého i 

anglického jazyka, v matematice se blíže podíváme na číslo milion. Již jsme se o něm 
dříve několikrát zmínili, nyní se s ním seznámíte blíže. Dostáváte úkol vytvořit referát 

z přírodopisu na poslední probírané učební téma. Ne tak docela nové učivo na vás 
čeká ve vlastivědě, o obyvatelích naší vlasti jsme již mnohokrát hovořili. Tentokrát 
vám trochu více pomohu se zápisem. Nezapomeňte aktivně odpočívat! Jsem ráda, že 

chodíte na procházky do přírody, sledujte a poslouchejte její krásy. Chválím vás i za 
sportování, vytváření výrobků vlastníma rukama, péči o vaše rodinné mazlíčky i za to, 

že pomáháte rodičům. Těším se na naše další online setkání příští týden ve stejnou 

dobu. Mějte se hezky, přeji vám všem zdraví a pohodu. Myslím na vás! 

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

ČESKÝ JAZYK Upevňování znalostí – vzory 

podstatných jmen.  

Pravopis koncovek podstatných 

jmen vzor pán, hrad, rod střední a 

rod ženský dohromady.  

Zopakujte si pádové otázky a 

procvičte je při zařazování slov do 

správné kolonky v online cvičení.  

 

 

Slohové cvičení, vyberte si téma: 

1. Den matek. 

2. Moje maminka.   

Učebnice strana 102/9 – přepište 

do sešitu.  

Pravopisné minutovky strana 46 

celá. Prosím poslat.  

 

https://www.umimecesky.cz/roz
razovacka-pady-podstatnych-

jmen-1-uroven/234 

 

Napište krátké vyprávění o tom, jak 

jste si v neděli připomněli Den 

matek. Pokud ne, tak napište, co se 

vám na vaší mamince nejvíc líbí a 

proč? 

Práci pošlete.  

MATEMATIKA Číslo milion. Připomeňte si, jak 

čteme a zapisujeme čísla do 

milionu.  

Čtěte správně čísla.   

Zopakujte rozvinutý zápis čísel 

v online cvičení.   

Řazení čísel od největšího 

k nejmenšímu a naopak.  

Procvičování tohoto učiva 

v pracovním sešitě.  

Učebnice strana 107/1. Zopakujte 

si řády jednotek, desítek, stovek, 

tisíců atd.  

Učebnice strana 108/4,6. 

https://www.onlinecviceni.cz/ex

c/test_exc.php 

 

Učebnice strana 108/11, 109/15. 

Učebnice strana 108/9. 

http://www.umimto.org/
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-1-uroven/234
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-1-uroven/234
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-1-uroven/234
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

 

Pracovní sešit strana 16/1,2. Toto 

prosím poslat.  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Procvičování slovní zásoby. 

Slovíčka si nejprve poslechněte, 

poté je nahlas zopakujte a nakonec 

přiřaďte k obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

Procvičujte zvířecí slova a zvuky 

s písní Old Mac Donald´s. Písničku 

si poslechněte, dole běží text, 

sledujte ho, lehce se ho naučíte. 

Pak zpívejte také. Zvládnete si 

zapamatovat pořadí a zvuky zvířat?  

Rodina: 
https://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/word-games/family 

Hospodářská zvířata: 

https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/word-games/farm-

animals 

Denní rutina/činnosti. 

https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/word-games/daily-

routines. Anglická slovíčka 

z tohoto bloku napište do sešitu, 

prosím poslat. Kdo si troufne, může 

je použít ve větách. Prosím poslat. 

https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/songs/old-
macdonald-had-farm 

PŘÍRODOPIS Vytvořte referát. Téma: Volně žijící 

živočichové v okolí lidského obydlí.  

Vyberte si jedno nebo více 

živočichů, napište o nich různá 

fakta i zajímavosti, pozor, ne 

z učebnice. Čerpejte na internetu 

nebo v knihách, časopisech atd. 

Nezapomeňte na obrázky a 

nakonec uveďte zdroj, odkud jste 

čerpali. Prosím poslat.  

VLASTIVĚDA 

 

Obyvatelstvo naší vlasti.  

Z textu vytvořte zápis, níže 

v upřesňujících informacích máte 

návod.  

 Učebnice strana 10. Přečtěte si 

článek v modrém rámečku a 

odpovězte na otázky pod ním. 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pracujte s radostí. 

 Nezapomeňte na správné sezení a držení 

pera.  

 Pište čitelně, na linky nebo s pomocí 

linkované podložky.  

 Pracujte dle svých možností.  

Připomínám vzkaz od vaší paní učitelky TV. 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/farm-animals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm
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Upřesňující informace: 

Vytvořte zápis do vlastivědného sešitu, věty opište a doplňte za pomocí textu v učebnici na 

straně 10. 

Obyvatelstvo naší vlasti 

Počet obyvatel ČR: 

Koho/co nazýváme národem? 

Národnost znamená:  

Většinu obyvatel našeho státu tvoří:  

Národností menšiny jsou: 

Nejpočetnější národnostní menšiny v ČR: 

Úředním jazykem v ČR je: 

Všichni obyvatelé našeho státu mají stejná práva a povinnosti.  

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Nezapomínejte každý den číst. Přečtenou knihu můžete zapsat do čtenářského deníku tak, jak 

jste již zvyklí. Poté se můžete pustit do čtení další. Jsem ráda, že vás čtení baví!  

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 


