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PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. Pomalu se blíží konec školního roku, už nás čeká jen několik 
málo týdenních plánů. Vydržme! Moc chválím všechny, kteří vzorně pracují, ty, co 

posílají vypracované úkoly i ty, kteří plní úkoly na stránkách www.umimeto.org. Mám 
z vás velkou radost! Opět se na vás budu těšit ve čtvrtek v obvyklém čase při dalším 
online setkání. Přeji vám hodně zdraví, pohody i radosti z práce. I když svojí snahou 

uděláte radost rodičům i mně, víte, že se učíte především pro sebe! Mějte se moc 

hezky, nezapomínejte na zdravý pohyb a dobrou náladu. Myslím na vás!  

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

ČESKÝ JAZYK PODSTATNÁ JMÉNA VZOR STROJ 

Přečtěte si v učebnici, která 

podstatná jména se skloňují podle 

vzoru stroj.  

Naučte se zpaměti skloňovat vzor 

stroj v čísle jednotném i množném. 

Skloňujte slova čtverec, pytel, jetel 

podle vzoru stroj. 

Pozorně si přečtěte červeně 

zvýrazněné věty na straně 108/3. 

Vypracujte písemně cvičení 

z učebnice.   

 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM. 

Článek Brambory. Přečtěte pozorně 

a odpovězte na otázky. Zábavné!  

 

Pro oddech – křížovka, vylušti 

tajenku.  

 

Učebnice strana 109/růžový 

rámeček. 

 

Učebnice strana 108/2. 

Taktéž učebnice str. 108/2. 

 

 

109/4 – slova zapište do čtyř 

sloupců podle vzoru r. mužského. 

109/5 – doplňte vynechaná 

písmena a text napište. Pošlete. 

 

https://www.gramar.in/cs/test.p
hp?g_idt=5ed7c1cb0daa1 

 

 

https://www.gramar.in/cs/test.p

hp?g_idt=5ed7c16078ea6 

MATEMATIKA Geometrie: OBVOD OBDÉLNÍKU 

Už umíte narýsovat obdélník, nyní 

se naučíme vypočítat jeho obvod. 

Obvod je součet délek všech jeho 

stran. Držte se učebnice, naučte se 

vzorec, řádně si pročtěte červené 

poučky. 

POČETNÍ VÝKONY S PŘIROZENÝMI 

ČÍSLY 

Připomeňte si vlastnosti sčítání a 

 Učebnice strana 105/1. 

 105/2,3,4,5. Cvičení 5 pošlete. 

 

 

 

 

 Učebnice strana 110 a 112 – růžový 

rámeček. 

http://www.umimeto.org/
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed7c1cb0daa1
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed7c1cb0daa1
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed7c16078ea6
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed7c16078ea6
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

násobení, dále co je to součet, 

rozdíl, součin a podíl.  

Počítejte písemně příklady 

z učebnice.  

Zopakujte si písemné násobení a 

dělení. U dělení proveďte zkoušku. 

 

Zopakujte si matematické pojmy 

online. Doporučuji! 

 

 

 111/2, 112/7, 8, 9,10. 

  

111/6, 112/11. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/
test_exc.php 

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

test_exc.php 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MĚSÍCE A ROČNÍ OBDOBÍ. Na tato 

témata jsme průběžně naráželi po 

celý rok. Pojďte si je připomenout. 

Do sešitu vypište roční období i 

měsíce.  

Nabyté vědomosti procvičte. 

Určitě občas pořádáte nějakou 

oslavu, neboli párty. A co takovou 

pyžamovou? Děti v učebnici ji mají, 

a jakou! Prohlédněte si pozorně 

obrázek, poté si do slovníčku 

připište další nová slovíčka.  

Vypracujte v pracovním sešitě.  

 

Pro oddych. Máte rádi ovoce? Je 

zdravé! 

https://www.helpforenglish.cz/a
rticle/2009112001-mesice-a-
rocni-obdobi 

https://www.umimeanglicky.cz/
poslech-slovicek-time_months-
1-

uroven?source=homepageFollo
w 

Učebnice strana 48/1,2. 

 

Workbook str. 48/1. 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=mfReSbQ7jzE 

PŘÍRODOPIS PTÁCI NA HLADINĚ RYBNÍKA A 

V JEHO OKOLÍ. Možná vás 

překvapí, že ta velká labuť plující 

po hladině rybníka je pták. 

Poznejte i další vodní ptáky. Na 

břehu rybníka i ve vodě však žijí i 

savci. Přečtěte si pozorně texty 

v učebnici. Udělejte stručný zápis 

do sešitu. Můžete doplnit obrázky. 

Je zde také zmínka o čápovi. 

Vzpomínáte si, z jaké dálky k nám 

přilétá? Podívejte se na video.  

Učebnice strana 66. 

Odpovězte na tři otázky, které 

naleznete uprostřed stránky.  

Odpovědi napište a pošlete mi je. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wmnFpPgo7dk 

VLASTIVĚDA 

 

ORIENTACE V KRAJINĚ – světové 

strany. Přečtěte i text v učebnici, 

do školního sešitu vypište hlavní a 

vedlejší světové strany a jejich 

zkratky.  

Nakreslete směrovou růžici podle 

učebnice do sešitu.  

Učebnice strana 15. 

Ve spodní části strany 15 a 16 

najdete název světových stran 

v angličtině. Napište si je do sešitu 

také.  

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-obdobi
https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-obdobi
https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-obdobi
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_months-1-uroven?source=homepageFollow
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_months-1-uroven?source=homepageFollow
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_months-1-uroven?source=homepageFollow
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_months-1-uroven?source=homepageFollow
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-time_months-1-uroven?source=homepageFollow
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=wmnFpPgo7dk
https://www.youtube.com/watch?v=wmnFpPgo7dk
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Upřesňující informace:  

Pracujte dle svých možností.  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

Směrovou růžici s názvy světových stran můžete nakreslit do anglického slovníčku.  

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 


