
Milí čtvrťáci! 
Doufám, že jste si užili krásný zasněžený víkend a byli se někde projít nebo ho strávili na 
sáňkách někde na kopci.  
Jak už jsem vám říkala v pátek na poslední online hodině, budeme se od pondělí potkávat 
trochu častěji. Každý den vás čeká online matematika i online čeština, některé dny ještě 
angličtina a vlastivěda s přírodovědou.  
Úkoly tedy nebudou tak dlouhé, budeme se snažit většinu splnit spolu, ale přeci jen jsem si 
pro vás nějakou samostatnou práci připravila. Možná společně vše nestihneme, takže úkoly 
budou i z online výuky. 
Ve středu vás čeká pár otázek z vlastivědy na řeky a pohoří, tak si nezapomeňte ve volném 
čase zopakovat. Odpovíte na ně a po hodině vyfotíte a pošlete mi na můj email. Já vám pak 
opravené pošlu zpět. 
Taktéž ještě od některých nemám pracovní list z vlastivědy, tak mi ho ještě dopošlete. 
 
Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor! 
Paní učitelka Anička 
 
ONLINE VÝUKA - ROZPIS (nevypracovávat samostatně, budeme dělat společně) 
 
Pondělí 11. 1. 
Český jazyk - opakování sloves a příslovcí, předložky - uč. 56, PS 39 
Matematika - zaokrouhlování a porovnávání čísel nad 10 000, PS 25 
 
Úterý 12. 1. 
Český jazyk - předložky x předpony (opakování), spojky uč. 57, PS 39 
Matematika - sčítání a odčítání zpaměti 
Přírodověda - kontrola PS (příroda v zimě), neživá příroda - úvod + skupenství látek 
 
Středa 13. 1. 
Český jazyk - spojky (opakování), částice, citoslovce 
Matematika - písemné sčítání a odčítání do milionu 
Vlastivěda - test pohoří a vodstvo, nerostné suroviny - úvod 
 
Čtvrtek 14. 1. 
Český jazyk - opakování, shrnutí SD, podst. jm. - rod, životnost 
Matematika - pamětné a písemné sčítání a odčítání do milionu 
 
Pátek 15. 1. 
Český jazyk - podst. hm. - rod, životnost, (pády) 
Matematika geometrie - konstrukce čtverce a obdélníku 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE 
 
Pondělí 11. 1. 
Český jazyk - v ZS str. 9 vypracujte cvičení 4.  
Anglický jazyk 
Milí žáci, 
do čtvrtka 14.1.2021 si na online hodinu připravte v PS a v uč. splňte: 
učebnice - hlasité čtení textu str. 30 ( a message- zpráva, meet - setkat se, potkat a boss- 
šéf) 
                   - procvičte si slovní zásobu z lekce 7 : str. 29, 31 - tučně vyznačená slova 
PS - 30/2,3 (až po přečtení textu) 
      - 32/6,7 ( nauč se nová slovíčka) 
Procvič si SZ části těla: 



https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-02-the-
body/story_html5.html?lms=1 
Zapiš si do PS str.32 Tvůj výsledek !!!! 
  
Těším se na online hodiny AJ v úterý a ve čtvrtek. Lenka Štětková 
 
Výtvarná výchova 
Sněhulákovník. 
Vyber si jednoho sněhuláka, který se ti nejvíce líbí a zkus ho nakreslit (nejlépe na čtvrtku). 
Pak ho ještě vystřihni. Ze všech sněhuláků, které přinesete do školy, vyrobíme společně 
vlastní sněhulákovník. Foto níže. 

https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-02-the-body/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-02-the-body/story_html5.html?lms=1


 
 

Úterý 12. 1. 
Matematika 

V prodejně nabízejí televizory s cenami: 18 400 Kč, 27 990 Kč, 18 940 Kč, 16 990 Kč, 27 
999 Kč. Seřaď televizory od nejlevnějšího po nejdražší. 



Vypočítejte: 
(45 + 27) : 9 = 

45 : 9 + 27 : 9 = 

150 – (74 + 26) = 

150 – 74 – 26 = 

(35 + 15) x 9 = 

35 x 9 + 15 x 9 = 

(80 – 32) x 3 = 

80 x 3 – 32 x 3 = 

Český jazyk - na stránce ŠKOLÁKOV si najděte vyjmenovaná slova a procvičujte každý den 
alespoň 10 minut. Nejvíce se věnuj VS po V, ty nám dělají největší problém.  

 

Středa 13. 1. 
Matematika - vydělte písemně:  
7894 : 8 3804 : 5 
6024 : 7 4088 : 9 
5672 : 9 8947 : 6 
8707 : 5 7392 : 8 

Český jazyk - K uvedeným vyjmenovaným slovům doplňte slova příbuzná daného slovního 
druhu (pokud je to možné). Piš do ŠS. 

   Podst.jm. sloveso  příd.jm.  příslovce 

lyže  _________________ ____________ _____________ ________________ 

syn  _________________ ____________ _____________ ________________ 

pýcha  _________________ ____________ _____________ ________________ 

vysoký  _________________ ____________ _____________ ________________ 

vzlykat  _________________ ____________ _____________ ________________ 

myslit  _________________ ____________ _____________ ________________ 

sytý  _________________ ____________ _____________ ________________ 

nazývat  _________________ ____________ _____________ ________________ 

žvýkat  _________________ ____________ _____________ ________________  

Čtvrtek 14. 1. 
Český jazyk - napište dopis kamarádovi, jak se máte a co je u vás nového. Nezapomeňte, 
aby měl dopis vše, co má správně mít (podívej se do učebnice 41). Foto dopisu mi pošlete 
na email. Psát můžete do sešitu čtení, psaní. 
Přírodověda - zadání na online výuce 



 

 

Pátek  15.1. 
Vlastivěda - PS str. 23 - opakování. Kontrola na další online hodině. 
Hudební výchova - před školou ve skříňce najdete svoje notové sešity. Pokud máte nějaký 
doma, můžete psát do něj. Zopakujeme si nejdřív psaní houslových klíčů. Udělejte celou 
jednu notovou osnovu plnou právě houslových klíčů.  

 

 


