
Milí čtvrťáci, 
máme tu další týden a další úkoly. Doufám, že jste rádi, že se teď vídáme víc a lépe si 
všechno procvičíme.  
A co nás čeká? V příloze naleznete pololetní práce z AJ a ČJ. Protože se pololetní testy 
musí archivovat, odevzdávat budete tentokrát do skříňky před školou. Možnost máte do 
středy 20. 1. do 13:00. Pozor, pokud neodevzdáte, budu vám muset dát za pět. Písemné 
práce se snažte napsat sami. 
Ve skříňce také můžete najít náhradní školní sešity z ČJ a M, některým z vás už dochází 
místo, tak ať mi nepíšete někde po papírech. 
Nadále procvičujte vyjmenovaná slova a slovní druhy (Školákov, umimecesky, onlinecviceni), 
ať nevyjdete ze cviku.  
Mějte se krásně, užívejte sněhu a jsem zvědavá, kdo postaví největšího sněhuláka! Foto mi 
můžete posílat! :) 
Paní učitelka Anička 
 
ONLINE VÝUKA - ROZPIS 
 
Pondělí 18. 1. 
Český jazyk - podstatná jména - vzory rodu středního - úvod 
Matematika - písemné + / - do milionu 
 
Úterý 19. 1. 
Český jazyk - vzory rodu středního 
Matematika - písemné + / - do milionu 
 
Středa 20. 1. 
Český jazyk - vzory rodu středního - město 
Matematika - písemné + / - do milionu 
 
Čtvrtek 21. 1. 
Český jazyk - vzory rodu středního - město 
Matematika - písemné + / - do milionu 
 
Pátek 22. 2. 
Český jazyk - vzory rodu středního - moře 
Matematika - konstrukce čtverce a obdélníku - PS str. 43 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE 
 
Do středy máte čas vypracovat pololetní práce z ČJ a AJ. Odevzdat nejpozději ve 
13:00.  
 
Pondělí 18. 1. 
Matematika  
Vypočítej pamětně: 
560 + 314 
473 + 297 
389 + 323 
3165 + 825 
27 + 35 
154 + 230 
325 + 350 

222 + 800 
675 + 25 
399 + 401 
3600 + 4520 
10 250 + 250 
12 500 + 20 000 

 
Angličtina 18.-22.1.2021 



Milí žáci, 
do pátku 22.1.2021 si na online hodinu připravte v PS a v uč. splňte: 
učebnice - hlasité čtení textu str. 33,35,36  (thin=hubený) 
PS - 33,35,36 
  
Nezapomeň si vypracovat test. 
U školy ve skříňce máš k dispozici test z AJ nebo si jej můžeš vytisknout doma. 
  
Pokyny a příprava před zahájením testu:  

• Připrav si pastelky (11 základních barev). 
• Přečti si zadání celého testu, když nebudeš rozumět, zeptej se na vysvětlení zadání 

rodičů, ale ne na správnou odpověď. 
• Test vypracuj bez pomoci rodičů, sourozenců.  
• Až si vše připravíš,  nastav si na mobilu čas 45 minut. Nyní již od testu neodcházej. 

Kontroluj průběžně čas. Déle nepracuj. 
• Můžeš plnit jednotlivé body podle Tvého výběru, ale zkontroluj si, že jsi vše splnil. 
• Na konci testu je rámeček, doplň známku, kterou za svoji práci očekáváš. 
• Test mi odevzdej ke škole do skříňky nejpozději ve středu  20.1.2021. Později 

odevzdané či nepodepsané testy budou hodnoceny známkou 5. 
Držím Ti palce, hodně štěstí.    Don´t worry, be happy ! 
  
Těším se na online hodiny AJ v úterý a v pátek. Lenka Štětková 
 

Středa 20. 1. 
Český jazyk - Dokončit v PS str. 42 / 2 a, b. 43, 3. 
 
Matematika - Vypočítejte do ŠS slovní úlohu. 
Časopis vyšel v nákladu 8000 ks. V prvním týdnu odebrali prodejci 3750 kusů, ve druhém 
týdnu 2090 kusů. Kolik výtisků má nakladatelství ještě na skladě? 
 
Počítejte písemně: 4802 : 7, 6378 : 9, 3947 : 5, 9071 : 7 
 
Čtvrtek 21. 1. 
Český jazyk  
Přepište do ŠS. Rovnou čarou podtrhněte podst. jm. a určete u nich rod, číslo a pád. 
 
Paní V_hnálková v_práv(je/ě)la dětem příb(je/ě)h z dávnov(ě/je)ku. O V_šehradu, o sl_čné 
kněžně L_buši i o Přem_slovi. Hra_ se v_pínal do velké v_šky ned břehem (v/V)ltavy. Kolem 
se v_nula ste_ka lemovaná v_šněmi, l_pami i bab_kami. V_chřice v_řila l_stí v neob_čejně 
hlubokých hvozdech. Brz_čko neb_lo sl_šet vlastního slova. 
 
Matematika 
Každé číslo zaokrouhlete na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce. Můžete si vytvořit 
tabulku. 
 
389 727, 99 642, 100 809, 32 043, 1 215 771, 844 125, 172 402, 905 328 
 
Přírodověda 
Osmisměrky v PS str. 24. 
 
Sloh  
V příloze najdete sloh. Vytiskněte si, nebo vyzvedněte před školou a vypracujte. Pošlete mi 
jako D.ú. na email. 



 
Pátek 22. 1. 
Český jazyk 
Zadání při online výuce - uvidíme, co stihneme. 
 
Matematika 
Rozhodni, zda můžeš narýsovat trojúhelník, jehož strany mají délky: 
a. 5 cm, 8 cm, 6 cm b) 2 cm, 3 cm, 5 cm c) 4 cm, 3 cm, 8 cm 
Trojúhelník, který lze sestrojit, narýsuj do sešitu.  
 
Hudební výchova 
Minule jste měli kreslit houslové klíče. Zkuste si teď vzpomenout, jak vypadá stupnice C dur, 
Nakreslete ji do nové notové osnovy a popište, jak se jednotlivé noty jmenují. Nezapomeňte 
nejprve nakreslit houslový klíč!  
Zapamatujte si, z kolika not se stupnice C dur skládá. 
Pokud si nevíte rady, najděte si ji na internetu (nebo občas bývají stupnice vypsané na 
deskách notového sešitu). 
 
Výtvarná výchova 

Milí žáci, 

minulý týden jste měli za úkol nakreslit sněhuláka podle předlohy. Tento týden napadl sníh, a 
tak si můžete sněhuláka postavit. 

A kdyby bylo sněhu málo, 
i to by se třeba stalo, 
sněhuláček stačí mini, 
postav prostě sněhuláčí mimi. 

Zkuste však zapojit fantazii a na ozdobu použijte nějaké přírodniny.  

 


