
Milí čtvrťáci, 

 

děkuji vám za splněné úkoly i vzorně odevzdané pololetní písemné práce z českého jazyka a z 

matematiky. V tomto týdnu nás čeká ještě jedna poslední – z angličtiny. Určitě si s ní také poradíte. 

Mám radost, že přibývají fotky z vašeho tvoření na naší webové nástěnce. Nevynechte ani tu 

druhou s tipy pro volné chvíle. 

 

V tomto týdnu budeme pokračovat v učení na dálku. V matematice dál počítáme s velkými čísly, v 

češtině nás čekají podrobněji vzory podstatných jmen rodu středního a jejich využití. Vlastivěda 

nám odhalí informace o ochraně přírody v naší republice a v přírodovědě budeme pokračovat 

vlastnostmi látek.  Splněné úkoly prosím poslat opět do konce týdne všechny najednou za pondělí 

až čtvrtek. 

 

Těším se na naše setkání při on-line výuce. Opatrujte se.        Vaše paní učitelka Lenka Šocová 

 

 

Pondělí 18.1. 

 

Čj – popis prostředí: přečti si pozorně popis Magikova ostrova v uč. na s. 54, pak vypracuj do sešitu 

Čj sloh úkoly 1 (napiš jen osnovu, vyprávění jen ústně) a 3 (vymysli alespoň 4 vyučovací předměty) 

 

M – procvičuj zaokrouhlování čísel na desetitisíce:  

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

- PS s. 26 cv. 1 

 

Aj – pololetní písemná práce: dopiš, co ještě nemáš, a pozorně si přečti a oprav již napsané 

(písemnou práci pro jistotu vyfoť a odevzdej jí do modrých desek ve skříni před školou buď v úterý 

19. 1. nebo ve středu 20. 1. vždy mezi 

 

Př – zopakuj si, jaké znáš jednotky délky, hmostnosti, teploty a času (nejdříve zkus zpaměti, pak si 

otevři PS na s. 26 nebo se podívej na strany z učebnice (fotografie na webu školy z minulého týdne) 

- PS s. 27 cv. 3 

 

Tv – vytiskni si nebo opiš tabulku od paní učitelky (pod úkoly Tělesná výchova na webu školy), 

vyplň jí a odevzdej s úkoly – většinu úkolů bys měl/a mít splněných z podzimu, kdy paní učitelka 

zadávala podobné úkoly, příp. si ještě něco můžeš odcvičit teď (tabulka bude sloužit jako podklad 

pro hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku) 

 

Úterý 19. 1. 

 

M – PS s. 29 cv. 21 

 

Čj – do sešitu Čj domácí: uč. s. 70 cv. 4 (jsou to podstatná jména, která skloňuj pomocí vzoru město 

– všechna jsou v 7. pádě čísla jednotného _________  jako MĚSTY 

 

Vl –  Jak a proč chránit přírodu? uč. s. 42 přečti si věty s tučně vytištěnými slovy 

- pusť si alespoň jedno video z následující nabídky: 

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=t%C5%99%C3%ADden%C3%AD+odpadu 

- podívej se na internetové stránky https://www.starsi.tonda-obal.cz/ - vyzkoušej si, jak ovládáš 

třídění odpadu ve hře: Chyť obal; příp. si zahraj i další hry, nebo se podívej se na další zajímavosti o 

třídění odpadu 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=třídení+odpadu
https://www.starsi.tonda-obal.cz/


Čj – čtení: přečti si článek o dopravě v ČR v uč. vlastivědy na s. 41, tučně vytištěná slova si 

přečtěte ještě jednou 

- do čtenářského deníku si napiš nebo nalep podklady k zápisu za měsíc leden a vypracuj do konce 

ledna: 

 

Název knihy: _______________________________________ 

 

Autor/ka: ______________________________________ 

 

Ilustrátor/ka: ______________________________________ 

 

Názvy bajek, které jsem přečetl/a (min. 5): 

 

 

 

 

Nejvíce se mi líbila bajka: _______________________________ , protože ___________________ 

 

 

Co je pro bajky typické? ____________________________________________________________ 

 

Moje ilustrace k vybrané bajce (tentokrát nakreslí všichni): 

 

 

VpV – opravdový sněhulák – zadání najdeš pod úkoly na webu školy 

 

Středa 20. 1. 

 

M – PS s. 29 cv. 22 

 

Aj – komiks: uč. s. 38 - přečti si nahlas všechny věty a přelož 

- PS s. 38 cv. 2, 3 – nech si k tomu otevřenou učebnici s komiksem 

 

Čj – do sešitu Čj domácí: uč. s. 71 cv. 3 

 

Př – zapisuj si na papír 3 dny po sobě vždy dvakrát za den (např. ráno a večer, ráno a v poledne, 

apod.): a) tvou tělesnou teplotu, b) teplotu venku (pokud nemáte venkovní teploměr, využij údaj o 

teplotě v Hýskově na internetu či v mobilní aplikaci – zeptej se rodičů, kde najdeš; můžeš také využít 

někoho jiného z Hýskova, o kom víte, že venkovní teploměr vlastní, a 2 krát za den se k němu 

půjdete podívat) – naměřené hodnoty pak zpracuj do tabulky nebo do grafu (vystavíme ve škole na 

nástěnku, tak si dej záležet a po vyfocení úkolu si vlož do PS z Př, ať papír neztratíš) 

- PS s. 27 cv. 4 

 

Hv – připomeň si délky not: celá – 4 doby, půlová s tečkou 3 doby, půlová 2 doby, čtvrťová 1 doba 

a osminová nota půl doby; pak si připrav bubínek, dřívka nebo jiný rytmický nástroj, příp. můžeš 

tleskat nebo dupat a vyzkoušej si hrát rytmus podle not – zvuk u videa ti pomůže: 

https://www.youtube.com/watch?v=f8jivmqfWjM 

- zazpívej si svou oblíbenou píseň 

 

 

 

Čtvrtek 21. 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=f8jivmqfWjM


 

M – 2 příklady na písemné dělení do sešitu M domácí z uč. s. 52 cv. 4 (foto na webu z minulého 

týdne) 

- PS dodělej vše na s. 27 + s. 29 cv. 20 

 

Čj – uč. s. 73 cv. 5 a) do sešitu Čj domácí + PS s. 46 cv. cv. 2 

 

Aj – PS s. 40 celá 

 

Vl – přečti si článek o Boubínském pralese v PS s. 30 a vypracuj cv. 1 

- pusť si krátké video o Šumavě: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1178-sumava-posledni-divocina-v-srdci-evropy 

 

Čj (po/čt 5.h) – přečti si znovu žluté tabulky v uč. na s. 70, 71, 73 a 74 

- do sešitu Čj domácí uč. s. 74 cv. 4 + doplň vše, co ti chybí v PS na s. 44 – 46 

 

Pátek 22.1. 

 

Milé děti, 

zasílám vám další úkoly z českého jazyka a geometrie. Doufám, že vše zvládnete a v pátek se zase 

společně sejdeme při online výuce. Už se moc těším. Přeji všem příjemný týden. 

Jarmila Piskáčková 

 

Český jazyk - zelený pracovní sešit str. 10, cv.3 b) Táborník – urči číslicí sl. druhy. Str.15, cv. 6 

doplň z prvních 4 vět vypiš do malého školního sešitu slovesa a urči osobu, číslo, čas. Splněné 

úkoly si společně zkontrolujeme. Společně budeme dále pokračovat na str. 17. 

 

Geometrie – pracovní sešit str. 43, cv. 1,2. 

 

Český jazyk – čtení - naučte se básničku ze zeleného pracovního sešitu str.10 U vody. V pátek 22.1 

mi ji zarecitujete. Čtěte si každý svou knížku. Napište si její název a autora do sešitu Čj čtení 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1178-sumava-posledni-divocina-v-srdci-evropy

