
Milí čtvrťáci, 

 

venku to na jaro zatím nevypadá, ale vaše jarní květiny i pozorování dalších rostlin v rámci projektu 

Příroda kolem nás na mě jarně dýchly. Těším se na živočichy, kterými mě překvapíte tento týden. 

Píseň s kelímky nám minulý týden docela šla, v pondělí si ji zopakujeme, tak mějte opět po ruce 

kelímek. Hlavně doufám, že už ladíte ponožkové modely na pondělní třídnickou hodinu. 

 

Kromě třídnické hodiny nás čeká: v českém jazyce částečně opustíme podstatná jména a zaměříme 

se teď více na slovesa. V matematice se budeme dále zabývat vztahy mezi čísly a slovními úlohami. 

V přírodovědě pokračujeme v projektu Příroda kolem nás a ve vlastivědě se seznámíme s osobností 

knížete Václava. 

Úkoly odevzdejte do MS Teams do konce týdne. Testy budou tento týden dva: z Čj a z M. 

 

Doufám, že neklesáte na mysli. Každý den se alespoň chvíli věnujte tomu, co vám dělá radost. 

Myslím na vás.                                                                    Vaše paní učitelka Lenka Šocová   

 

 

Pondělí 22.3. 

 

Čj – SLOH – znovu se podívej do uč. s. 111 a podle obrázků si připomeň průběh oslavy 

Lucinčiných narozenin 

- představ si, že žádný covid není a na s tvou oslavou narozenin ti přijde domů pomoci kouzelník 

Magik, pak do sešitu Čj sloh popiš, jak by probíhala narozeninová oslava tvých snů (5 – 10 vět) 

 

M – TEST násobení a písemné násobení dvojciferným činitelem 

- PS s. 10 cv. 3 

 

Aj – do sešitu English napiš 3 věty s vazbou There is/are, které popíší, co máš na stole, např. There 

are three books on my table.   

 

Př – projekt Příroda kolem nás – zápis do tabulky: pozoruj živou přírodu kolem tebe, ať už doma 

nebo venku. V tomto týdnu se zaměř na živočichy. Tabulku k záznamu najdeš v MS Teams – 

Soubory – Výukové materiály – Projekt Př 

 

Tv – podle návodu z minulého týdne “abeceda tělocviku” (v MS Teams v Soubory) si zacvič jméno 

tvé maminky 

- během procházky využij tzv. indiánský běh, což je střídání chůze a běhu (např. 40 kroků chůze, 40 

kroků běh, a tak stále dokola) 

 

Úterý 23.3. 

 

M – do sešitu M domácí uč. s. 77 cv. 1 (foto stránky z uč. najdeš v MS Teams – Týmy – Soubory – 

Výukové materiály) 

 

Čj – PS s. 57 cv. 2 a)dokonči + 2 c),d) 

 

Vl – v učebnici na s. 22 si přečti ukázku z knihy a články o knížeti Bořivojovi a Václavovi 

- pusť si video Dějiny udatného národa 13. díl na youtube.com nebo na edu ČT: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1750-svaty-

vaclav?vsrc=vyhledavani&vsrcid=kn%C3%AD%C5%BEe+v%C3%A1clav 

- v PS s. 14 cv. 3 

Čj – čtení: - přečti si dalších alespoň 5 stránek z tvé vybrané knihy 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1750-svaty-vaclav?vsrc=vyhledavani&vsrcid=kníže+václav
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1750-svaty-vaclav?vsrc=vyhledavani&vsrcid=kníže+václav


- připrav si zápis do čtenářského deníku (vyplnit stačí až na konci března): 

Četba BŘEZEN 

Název knihy: 

Autor: 

Nakladatelství: 

Hlavním hrdinou/hlavní hrdinkou knihy je _________________________________ 

3 věty o něm/ní: 

 

Další postavy v knize (min.4): 

 

Líbilo/nelíbilo by se mi prožívat příběh z knihy, protože _______________________________ 

 

Knihu bych doporučil/a ______________________________ , protože ____________________ 

+ nakreslete obrázek, tentokrát všichni povinně 

 

VpV – úkol pro tento týden je pro všechny stejný a dobrovolný. Je to velká jarní detektivka (pracovní list 

najdete v MS Teams – Soubory – Výukové materiály – Doplnění k úkolům z webu). Pár vytištěných stránek 

dám do skříňky, kdyby si někdo nemohl vytisknout. 

- Stále můžete ještě pracovat na úkolu "bludiště" z minulého týdne. Pokud máte hotovo nebo tento týden 

doděláte, pošlete váš výtvor vyfocený emailem na: kamesova@zshyskov.cz 

Přeji všem krásný první jarní týden.  Marie Kamešová 

 

Středa 24. 3. 

 

M – PS s. 10 cv. 5 

 

Aj – PS s. 55 podle zadání pod rámečkem nakresli obrázky nebo nalep nálepku/fotku/vytisknutý 

nebo z časopisu vystřižený obrázek 

- PS prohlédni si stránky 43 – 54 a pokud ti některé cvičení chybí, doplň je 

- zazpívej si tvou oblíbenou píseň v angličtině (můžeš si ji k tomu pustit na youtube.com) 

 

Čj – do sešitu Čj domácí uč. s. 98 cv. 2 a), b), c) JEN poslední 3 věty !! 

 

Př – projekt Příroda kolem nás – živočichové, dokončení 

 

Hv – zazpívej si sám/sama „školní kelímkovou píseň“ (melodie jako Grónská písnička a text najdeš 

v MS Teams – Výukové materiály – Dobrovolné úkoly 

- propojíme hudbu s tématem, které teď máme ve vlastivědě: poslechni si Svatováclavský chorál, 

píseň, které je přes 800 let (stačí jednu z následujících verzí celou a ze druhé alespoň část: 

a) klasická verze s předehrou hudebních nástrojů a potom sborovým zpěvem: 

https://www.youtube.com/watch?v=ocJqV8JBVpo 

b) verze bez hudebních nástrojů, jen 4 lidské hlasy, z roku 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmg9KHvg4Fg 

 

Čtvrtek 25.3. 

 

M – uč. s. 79: podívej se na oranžovou tabulku nahoře, jak postupovat ve složitějších slovních 

úlohách, pak vypracuj cv. 1 do sešitu M domácí – výpočty + odpověď (pokud ti pomůže udělat si 

zápis, určitě si ho napiš) 

- PS s. 11 cv. 4 

 

Čj – TEST koncovky podstatných jmen rodu mužského (odevzdej v MS Teams nejpozději v pátek) 

mailto:kamesova@zshyskov.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ocJqV8JBVpo
https://www.youtube.com/watch?v=Gmg9KHvg4Fg


- do sešitu Čj domácí uč. s. 99 cv. 2 a),b),c) JEN v posledních 5 slovních spojení (od „musíte 

zamykat,“ až do konce) 

 

Aj – do sešitu English pravdivě odpověz na otázky č. 4, 7 a 9 v uč. na str. 56 

 

Vl – PS s. 14 cv. 2 osmisměrka na plusy 

- pusť si 4 min. video o státním svátku, který slavíme 28.9. také na počest sv. Václava: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2731-den-ceske-

statnosti?vsrc=vyhledavani&vsrcid=kn%C3%AD%C5%BEe+v%C3%A1clav 

 

Čj (po/čt 5.h) – PS s. 58 cv. 3 

- procvičuj určování vzorů podstatných jmen rodu mužského – alespoň jedno cvičení zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/ - Český jazyk – Pro 4. ročník – 05. Podstatná jména – rod mužský   

 

Pátek 26.3. 

Milí čtvrťáci, 

přichází další týden naší společné  online výuky. Procvičování učiva z českého jazyka i geometrie 

zvládneme opět společně při výuce.                                                                                                                                                      

Přeji všem příjemný týden. 

Jarmila Piskáčková 

 

Český jazyk   -  v hodině budeme  procvičovat  koncovky podstatných jmen a zopakujeme si 

vyjmenovaná slova. Připravte si kartičky s ií,yý. Na hodinu si připravte zelený pracovní sešit, sešit 

na ČJ, pero. 

Geometrie –  v hodině si procvičíme střed a osu úsečky, rovnoběžníky. Na rýsování si připravte 

tužku, trojúhelník s ryskou, kružítko, velký sešit na geometrii, pracovní sešit M druhý díl. Komu 

dochází velký sešit na geometrii, může si ho vyzvednou ve skříňce před školou. 

            

Čtení  -  odpovíte na otázky ke článku z čítanky. Otázky i s termínem odevzdání dostanete v M.T. 
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