
Milí čtvrťáci, 

 

děkuji vám poslané úkoly a také za odevzdání písemných prací z angličtiny ke škole. Těšíte se na 

vysvědčení? Snad se ho nikdo z vás neobává, není čeho. Na to, jak těžké podmínky už od jara 

máme, vám to jde náramně. Z písemných prací neměl nikdo ve třídě nejhorší dva stupně a trojek 

bylo jen velmi málo. Mám z vás radost. Jen nepolevujte, snažte se dál. 

 

V tomto týdnu v matematice dál počítáme s velkými čísly, v češtině se podíváme na vzory 

podstatných jmen rodu ženského. V přírodovědě se ještě budeme zabývat vlastnostmi látek a ve 

vlastivědě si zahrajeme na agenty cestovní kanceláře a připravíte leták, který přiláká do některého z 

krajů v ČR turisty – kraje vylosujeme při třídnické hodině v pondělí. Na tu si také připravte vašeho 

domácího mazlíčka nebo oblíbenou hračku, příp. obojí a kromě toho, že je můžete ukázat 

spolužákům a mně, povíte nám o nich 3 – 4 věty. 

Splněné úkoly prosím poslat opět do konce týdne všechny najednou za pondělí až čtvrtek. 

 

Doufám, že se s vámi potkám ve čtvrtek při předání vysvědčení.  Vaše paní učitelka Lenka Šocová 

 

 

Pondělí 25.1. 

 

Čj – popis prostředí: Vzpomeň si, jak popisuje v učebnici Magik svůj ostrov a jaká pravidla 

bychom při popisu měli dodržovat. Napiš popis tvého oblíbeného prostředí – může to být tvůj 

pokoj, váš dům, vaše zahrada, chata, příp. i škola nebo naše třída. Určitě by se ti takový popis měl 

vejít na jednu stranu v sešitě Čj sloh, min. pak 7 vět. Můžeš si připravit osnovu, než začneš psát. 

 

M – abychom nezapomněli, co už umíme, procvičuj násobení a dělení např. tady: 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/hrave-

nasobeni/cviceni1.htm 

- uč. (foto na webu školy) s. 56 cv. 5 sloupek se žlutými rámečky celý opiš a doplň chybějící číslo 

do sešitu M domácí 

 

Aj – uč. s. 40 bludiště (dole), podle toho, jak jsme si říkali a zapisovali společně, popiš pomocí 

příkazů „Turn left“ (zahni vlevo), „Turn right“ (zahni vpravo), „Stop“ (zastav se) a „Go straight 

on“ (pokračuj rovně), jak se Zoko dostane ke koši s vejci 

 

Př - PS s. 28 cv. 7 – máte doma některé z měřidel ? Teploměry vynech, těm jsme se věnovali 

minulý týden. Doufám, že ano. Vyber si 3 věci/činnosti, změř a zapiš na papír, čím si měřil, co 

přesně a jak to dopadlo, samozřejmě se správnými jednotkami (stopkami nebo hodinkami např. jak 

dlouho trvá uvařit vodu na čaj, jak dlouho snídáš, apod., metrem můžeš změřit třeba délku učebnic a 

pracovních sešitů, věcí ve tvém penále, apod. a na váze můžeš zvážit např. 

 

Tv – zatanči si na píseň Zatancuj: https://www.youtube.com/watch?v=bt3_ak5YdQg 

- venku nebo vevnitř si sám/sama vymysli krátkou rozcvičku, pak udělej: 10 dřepů, 7 panáků (s 

výskokem vzpaž a roztáhni nohy), 3 x se ohni a dotkni se konečky prstů špíček nohou, nebo 

zvládneš sáhnout až na zem? Povíme si o tom při třídnické hodině. 

 

Úterý 26. 1. 

 

M – PS s. 28 cv. 14 

 

Čj – procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního: uč. s. 75 cv. 4 a) poslední 4 věty (od 

slova Počasí…) napiš do sešitu Čj domácí 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/hrave-nasobeni/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/hrave-nasobeni/cviceni1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bt3_ak5YdQg


- vzory podstatných jmen rodu ženského: řekni si 3 x za sebou čtyři vzory pro podstatná jména rodu 

ženského ŽENA, RůŽE, PÍSEŇ, KOST 

 

Vl –  tento týden pracuj na projektu Cestujeme po České republice, v tom se máte dozvědět víc o 

našem kraji a také každý ze třídy zpracuje formou letáku nebo plakátu informace k jednomu 

dalšímu kraji – v pondělí při třídnické hodině jsme vylosovali, kdo má který kraj 

Na papír A4 napiš nadpis tobě přiděleného kraje a vyhledej si o něm informace – využij učebnice 

Vl s. 45 – 53 (pročti si jen přidělený kraj), internet, informace od rodičů nebo prarodičů, kteří v tom 

kraji někdy byli nebo o něm něco ví, knihy o cestování po ČR, pokud máš možnost. Rozmysli si, co 

by na letáku propagujícím tento kraj nemělo chybět, aby nalákal turisty. Můžeš si připravit nadpisy, 

příp. obrázky (nakreslené nebo vytisknuté). Pokračovat budeš ve čtvrtek. 

 

Čj – čtení: pokud ještě nemáš, doplň svůj zápis do čtenářského deníku za leden – s úkoly, pokud si 

ještě neposlal/a, pošli četbu za leden (bajky) a jeden zápis za tebou vybranou knihu 

- přečti si alsepoň 5 stránek z knihy, kterou právě čteš nebo z tvého oblíbeného časopisu 

 

VpV – speciální krmítk pro ptáky - zadání najdeš pod úkoly na webu školy 

 

Středa 27. 1. 

 

M – uč. (foto na webu školy) s. 59 cv. 1 poslední dva sloupky (čili 6 příkladů – písemné sčítání) 

 

Aj – opakuj si věty se slovesem MÍT (have got), nezapomeň, že ve 3. os. č. j. píšeme „has got“, 

nebo v obou případech můžeš použít stažený tvar (I‘ve got..., you‘ve got…., he‘s got…., apod.) 

příp. se pro pomoc můžeš podívat do učebnici na s. 31, kde ve větách tyto tvary najdeš – přelož: 

Moje sestra má kočku. 

Já mám psa. 

Lucy má dlouhé vlasy. Ona má starou babičku. 

Pluto má velké uši. On má černý čumák (nos). 

 

Čj – PS s. 47 cv. 3 

 

Př – vlastnosti látek: podívej se na zajímavé video o sněhu: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1696-snih 

- vyber si některý z pokusů na webových stránkách IQ Landie v Liberci a vyzkoušej ho: 

https://iqlandia.cz/pro-navstevniky/zabavne-domaci-pokusy 

 

Hv – pusť si píseň od Jarka Nohavici, která se hodí do zimního období: 

https://www.youtube.com/watch?v=uAWIHq4BNnw - pokud ji znáš, zpívej s ním 

- zazpívej si od něj jinou píseň, kterou znáš, např. Hlídač krav nebo Tři čuníci, můžeš si k tomu také 

pustit doprovod a příp. i rytmicky doprovodit tleskáním, dupáním, apod. 

 

Čtvrtek 28. 1. 

 

M – uč. s. 59 cv. 7 – zkus sám/sama vymyslet alespoň jedno řešení, když ti to nepůjde, poraď se s 

někým zkušenějším 

- PS s. 28 cv. 17 c), d) 

 

Čj – uč. s. 77 cv. 3 vyber si 7 slovních spojení + PS s. 48 cv. 2 dodělej celé 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1696-snih
https://iqlandia.cz/pro-navstevniky/zabavne-domaci-pokusy
https://www.youtube.com/watch?v=uAWIHq4BNnw


Aj – na pondělní hodinu Aj si pro ostatní připrav hádanku: v uč. s. 42 si vyber jednoho muže a 

jednu ženu. Napiš o každém z nich alespoň 3 věty, např. Ona má modré vlasy. On má klobouk., 

apod. V pondělí věty přečteš a my budeme hádat, kdo to je. 

 

Vl – podívej se na krátké video o kraji, ke kterému máš připravený leták (musíš rolovat až úplně 

dolů): https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?predmet=prirodoveda-

vlastiveda&q=kraj&stupen=1-stupen-zs 

- dokonči leták ke kraji, který ti byl vylosován, vyfocený pošli s úkoly a uschovej ho, abychom si je 

po návratu mohli pověsit na nástěnku 

 

Čj (po/čt 5.h) – přečti si znovu žluté tabulky v uč. na s. 76 a 77 

- PS s. 47 cv. 4 

- Pro dnešek stačí, vždyť je den vysvědčení, to bývá kratší výuka :-) 

 

Pátek 29.1. 

 

Milé děti, 

zasílám vám další úkoly z českého jazyka a geometrie. V pátek 29.1.2021 sice hodina odpadá, ale je 

nutné si geometrii  procvičit. Úkoly si udělejte během celého týdne.Doufám, že vše dobře zvládnete 

a  nedá vám to moc práce. V páteční hodině 22.1.2021 jsme si vše vysvětlili.  Přeji všem příjemný 

týden a budu se těšit, až se zase uvidíme. 

Jarmila Piskáčková 

 

Český jazyk   -   zelený pracovní sešit str. 10, cv.3 a) – kdo neuměl básničku, musí se ji naučit.  Na 

straně 18 doplňte ve cv. 1 vzory . 

 

Geometrie –  pracovní sešit str. 43, cv. 1,2, 3,4. 

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?predmet=prirodoveda-vlastiveda&q=kraj&stupen=1-stupen-zs
https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?predmet=prirodoveda-vlastiveda&q=kraj&stupen=1-stupen-zs

