
Milá 4.A,  

níže naleznete domácí úkoly na celý příští týden. Dělejte si úkoly po dnech, jak jsou 

rozepsány. Nezapomeňte, že pokud máme v nějaký den online hodinu, nechte si úkoly z 

toho předmětu až na konec, protože něco budeme dělat společně.  

Paní učitelka Nikola Sonnwendová si pro vás připravila i hodinu tělocviku a paní učitelka 

Kamešová zase výtvarnou výchovu, takže se ve volných chvílích můžete odreagovat 

sportem nebo kreslením.  

Mějte se krásně a hlavně dávejte na sebe pozor. 

Na online hodinách na viděnou! :) 

 

Pondělí 19. 10. 

Český jazyk 

Začínáme novou kapitolu Nauka o slově. V učebnici na straně 18 si přečtěte cvičení 1 a 

odpovězte na otázky. Přečtěte si žlutý rámeček, který nám vysvětluje, jaký je rozdíl mezi 

hláskou a písmenem. Cvičení 2 přepište do ŠS. 

V PS na straně 16 vypracujte cvičení 1, 2. V ZS udělejte na straně 11 cvičení 4.  

Nápověda, co je vzorec souvětí: 

Helena mi řekla, že k nám v neděli přijede. V1, že V2. 

 

Matematika 

Procvičujte násobilku. 

V učebnici na straně 30 seřaďte čísla podle zadání ve cvičení 2 (foto z učebnice naleznete 

dole) do ŠS. Ústně si udělejte cvičení 3. 

V PS zkuste cvičení 5. Dávejte pozor, jaké řády máte přičítat (jestli stovky, desítky či 

jednotky). 

 

Úterý 20. 10. 

Český jazyk 

V učebnici na straně 18 zkuste vyřešit cvičení 3. V PS dodělejte stranu 16. 

V ZS dodělejte stranu 11. Ve cvičení 6 pouze vyznačte slovní druhy a podtrhněte červeně 

souvětí a modře větu jednoduchou. 

 

Matematika 

Do ŠS převádějte jednotky délky: 

5 m =  cm; 8 dm =  cm; 2 dm =  mm; 30 mm =  cm; 200 mm =  dm; 800 cm =  m; 3 m 40 cm 

=  mm; 7 dm 2 cm = cm; 4 m 9 dm =  dm. 

 

Přírodověda 

Podívejte se na video na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA  

(Poznávačka 1 rostliny a houby). 

Je to opakování hub a rostlin, zkuste jich poznat co nejvíce. Ve škole nebo na online hodině 

si pak řekneme, jak vám to šlo.  

Začínáme další kapitolu - živočichové. Ve fotkách naleznete foto z učebnice, tu si přečtěte.  

 

Středa 21. 10.  

Český jazyk 

Zopakujeme si vyjmenovaná slova po P. Zkuste si nahlas říct řadu VS, pokud jste 

zapomněli, doučte se. V PS dodělejte stranu 30 a na straně 31 vyplňte cvičení 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=fNM7Eodf2VA


 

Matematika 

V PS vypracujte cvičení 6 a 7 na straně 12. 

 

Čtvrtek 22. 10.  

Český jazyk 

V učebnici na straně 42 si udělejte ústně cvičení 13. V PS vybarvěte cvičení 11. 

 

Matematika 

Procvičujte v matematických minutovkách ze 3. r. - pracujte do strany 4. 

 

Přírodověda 

V PS zkuste vyplnit stranu 9. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, doplníme si ve škole. 

 

Vlastivěda 

Povídali jsme si o mapách papírových, tentokrát si doma zkuste prohlédnout mapy 

internetové. Doporučuji mapy.cz. V levém horním rohu najdete Změnit mapu. Proklikejte se 

všemi možnostmi a prohlédněte si. Pro zasmání doporučuji textovou mapu a Česko za 100 

let.  

 

Pátek 23. 10. 

Český jazyk 

V učebnici na straně 19 si přečtěte, co jsou slova souznačná a protikladná. Opravte přísloví 

ve cvičení 1 a zkuste si vysvětlit, co znamenají. Ústně si udělejte cvičení 2. 

V PS na straně 17 vypracujte cvičení 1 a 2. 

 

Matematika - geometrie 

Do sešitu rýsujte podle zadání:  

a) Narýsujte bod C. Narýsujte přímku p, která prochází bodem C a přímku q, která 

bodem C neprochází. K přímce q narýsujte rovnoběžnou přímku r. 

b) Narýsujte úsečku AB, která měří 10 cm. Poté narýsujte přímku CD, která je o 10 mm 

kratší, než přímka AB. Úsečky porovnejte.  

 

Vlastivěda 

V PS zkuste vyplnit na straně 11 cvičení 6, 7, 8. Ve škole si zkontrolujeme. Pracovat můžete 

s příruční mapou nebo s internetem.  

 

Anglický jazyk 

Milí čtvrťáci, 

opět došlo k tomu, co jsem si vůbec nepřála, k uzavření školy. Doufám, že se škola brzy 

otevře a budeme moci  opět společně zdokonalovat vaši angličtinu. Těm z Vás, kteří si již 

vypracovali zadané úkoly v PS a učebnici,  zasílám procvičování slovesa BÝT hravější 

formou: 

Písničky k procvičení slovesa BÝT 



https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs 

https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y 

Výslovnost slovesa BÝT 

https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA 

Zopakuj si zábavnou formou sloveso BÝT , nezapomeň si složit i kartičky z obálky. 

 Pracovní listy si  vypracuj, nech si jej vyhodnotit= klikni na rámeček dole FINISH  a potom 

rámeček vlevo Check my answers. Zapiš si do malého sešitu výsledné vyhodnocení, které  

se Ti ukáže vlevo nahoře v červeném kroužku i s případnými chybami, na které se podívej a 

zkus se zamyslet, proč jsi chybu udělal/la.   

Malý sešit vpředu, napiš  podle vzoru: 

 Datum    ZÁJMENA č.1  ………/10: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pe

rsonal_pronouns/Personal_Pronouns_jo80048ab 

  

Datum       BÝT č.2  ………/10: 

  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Ve

rb_to_be/Am,_is,_are_ui32095mi 

  

Datum       BÝT č.3 ………/10: 

  

https://www.liveworksheets.com/uz246476at 

  

Všem Vám přeji poklidný týden a těším se na on-line výuku. 

Have nice days. Lenka Štětková  

 

Tělesná výchova 

Zdravím Vás děti, protože se nemůžeme vidět na hodinách tělesné výchovy můžete si zacvičit doma 

a udělat něco pro své zdraví. Vkládám vám odkaz na video, podle kterého si můžete doma zacvičit 

třeba i s rodiči a nebo sourozenci. Je tam celkem 6 videí můžete si vybrat, které se vám nejvíce zalíbí.  

https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs
https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y
https://www.youtube.com/watch?v=DTxMD3r-dLA
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Personal_pronouns/Personal_Pronouns_jo80048ab
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Personal_pronouns/Personal_Pronouns_jo80048ab
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_ui32095mi
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_ui32095mi
https://www.liveworksheets.com/uz246476at


https://m.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&i

ndex=4 

 

Dále vám přikládám tabulku cviků, kterou si můžete doma vyrobit a plnit tak cviky do té doby dokud se 

opět nesetkáme na tělesné výchově a své výkony mi předložit.  

Těším se na vás a doufám, že vás cvičení bude bavit. Zdraví vás paní učitelka Nikola 

Výtvarná výchova 

Téma: Podzim hraje barvami 

Co budeš potřebovat: Papír (nejlépe čtvrtku), vodovky, štětec a kousek vaty, černý slabý fix 

nebo tužku a spadané listy. 

Postup: Na čtvrtku si rozmísti listy různé velikosti. Postupně každý list přitlač rukou a přetři 

vodovkami. Poté smotek vaty namáčej do různých barev a „ťupej“ na bílá místa. Až vše 

zaschne, fixem či tužkou listy obtáhni a dokresli podle své fantazie.  Můžeš vymyslet i nějaký 

zajímavý rámeček.                                    

Zábavná práce navíc: 

Vytvoř si své vlastní pexeso.  Vymýšlej různé dvojice vhodné k opakování učiva. 

           

 

https://m.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&index=4
https://m.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14&list=PLAQvVxZ1GXqPanyuY_DsPoxLTDBuVBQPS&index=4

