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PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. Blíží se konec školního roku a před sebou máte již 
předposlední týdenní plán. Prosím, ještě vydržte a splňte všechny úkoly a zadání jak 

nejlépe dokážete! Chválím všechny pilné žáky! Budu se na vás těšit zase ve čtvrtek 
ve stejnou dobu ( 9.30hod) na online setkání. Pokud by někdo potřeboval s něčím 
pomoci, klidně mi zavolejte nebo napište. Mějte se moc hezky, užívejte si krásných 

slunečných dnů. Přeji pevné zdraví. Myslím na vás! 

PŘEDMĚT  ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK PROCVIČÍME VZOR STROJ ve 

cvičeních v pracovním sešitě a 

v pravopisných minutovkách. 

Zmíním se ještě o dvou vzorech 

rodu m. živ. 

Předseda – podle tohoto vzoru se 

skloňují podstatná jména rodu 

mužského životného zakončená 

v 1. pádě č. j. na A. (např. 

traktorista, basketbalista…). 

Soudce – podle tohoto vzoru se 

skloňují podstatná jména rodu 

mužského životného zakončená 

v 1. pádě č. j. na E (např. zrádce…) 

Pracovní sešit strana 54, celá.   

Pracujte podle návodu. Stranu 

okopírujte a pošlete k nahlédnutí. 

Pravopisné minutovky strana 49. 

 

Podívejte se do pracovního sešitu na 

stranu 55, zde jsou srozumitelná 

cvičení, která si můžete pro úplnost 

vypracovat. 

 

Určete vzory podstatných jmen 

v online cvičení.  

https://www.gramar.in/cs/test.ph
p?g_idt=5ee274ac11b31 

MATEMATIKA Geometrie: OBVOD ČTVERCE.  

Vzpomeňte si, co všechno již znáte 

o čtverci. Jak jsou dlouhé jeho 

strany? (Všechny jsou stejné.) Toto 

pravidlo je nutné vědět. Naučte se 

vypočítat obvod pomocí vzorce. 

V učebnici si řádně prostudujte 

postup. Je to lehké. Vzorce pro 

výpočet obvodu čtverce i obdélníku 

si napište třeba na desky sešitu do 

tabulky. Připomeňte si také, jak se 

čtverec rýsuje? Podobně, jako 

obdélník, jen všechny strany mají 

stejnou délku a pozor, svírají pravý 

úhel.  

Učebnice strana 106 celá včetně 

všech cvičení.  

 

Učebnice strana 112/12,13. Slovní 

úlohu pošlete.  

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

PROCVIČÍME SI SLOVNÍ ZÁSOBU, 

TÉMA RODINA, VOLNÝ ČAS, 

ČINNOSTI.  

 

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

https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/word-games/free-
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time-1 

https://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/word-games/free-
time-2 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=N1o4oOXLOZc 

PŘÍRODOPIS SAVCI NA BŘEZÍCH RYBNÍKŮ A VE 

VODĚ. Dokončení. 

 

 

Učebnice strana 66/spodní část, 

přečtěte si, do sešitu zapište 

zástupce se stručným popisem. 

Samozřejmě můžete kreslit.  

VLASTIVĚDA 

 

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY.  Přečtěte si text na straně 19-20. 

Strana 20/modrý rámeček přepište 

do sešitu.  

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  

 

Upřesňující informace: 

Pracujte v rámci svých možností.  

Prosím, nezbavujte se žádných školních materiálů s letošního školního roku, mám na 

mysli hlavně sešity i pracovní sešity, určitě je budeme ještě potřebovat v páté třídě.  

Sešity a materiály, do kterých píšete po dobu učení z domova, rovněž uschovejte! 

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Pokud by měl někdo zájem, může najít opět nějakou aktualitu z jakékoli oblasti, např. 

věda a technika, sport, hudba aj., týkající se ČR.  

 

 

 

 

 

Bc. Hana Kuklová 

Třídní učitelka 4. B 
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