
Příprava IV.A 30.3.-3.4.2020 

ČJ VZOR PÁN  

Pracujte stále s tabulkou na str. 73!!! (důkladně si přečtěte v učebnici vykřičníky na straně 74 a 

modrou tabulku) 

Učebnice str. 74 přečíst a vypracovat cvičení na této straně (cvičení 1 a,b,c,d, cvičení 2, cvičení 3). Každý 

vypracuje dle svých možností        

 www.ucebnice-online.cz zde po přihlášení: katalog pak Český jazyk 4 pak dole na liště UČ str. 74. 

Zobrazí se vám strana 74 vzor. PÁN. Stejnou učebnici mají i žáci. (stejnou stranu, kterou uvidíte 

v učebnici, uvidíte i zde) 

Zde můžete průběžně kontrolovat, jak pracujete. Viz. obrázek  

  

Dále v učebnici vypracujte na str. 75 cv. 5, 6 a 7. Vše kontrolujte i v elektronické verzi. 

VZOR HRAD STR. 76 – 77 

Přečtěte si prosím vykřičníky a vypracujte str 76 – 77. Každý dle svých možností. Můžete pracovat a 

kontrolovat také na www.ucebnice-online.cz 

Vy, co nemáte možnost pracovat s počítačem, prosím pracujte s učebnicí a pracovním sešitem. Vy, co 

nemáte pracovní sešit, tak si ho prosím vyzvedněte v kanceláři školy. Vy, co budete provádět kontrolu 

v PC, máte zpětnou vazbu hned. Vy, co budete pracovat pouze s učebnicí, tak mi můžete vše co 

vypracujete, poslat ke kontrole. (WhatsApp, email….) 

Pracovní sešit – vypracujte stranu 16 a 17 (kontrola práce v PS - vzadu je KLÍČ !) 

Procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida, http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-

jazyk.html, http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk 39 až 43. 

 

 

https://www.nns.cz/blog?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOTg5MiIsImIyOTE4YiIsIjExIiwiNzEwMDU1Y2U3OGU0IixmYWxzZV0
https://www.nns.cz/blog?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOTg5MiIsImIyOTE4YiIsIjExIiwiNzEwMDU1Y2U3OGU0IixmYWxzZV0
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html
http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk%2039%20až%2043


Matematika  

Pracovní sešit – vypracujte celou stranu 9, str. 15 – cv. 1,2 a 7, str. 16 cv. 4,5,6 a 7 

Učebnice – str. 47 a 48 (zde si přečti a připomeň růžovou tabulku – jednotky objemu a času) 

Jinak stále používejte na procvičování odkazy již dříve vložené!! 

VL D – učebnice str. 35 až 36. Zapište a naučte se otázky na straně 36 dole (kdo nemá sešit, tak ho 

prosím vyzvedněte v kanceláři školy nebo zápis vlepíte do sešitu, až začne škola      ) 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 

Zde také můžete využít internetové odkazy, kde je učebnice, kterou žáci používají. Zde jsou i pracovní 

listy.  

PŘ – opakujte ekosystém park a louka. Budu ráda za referát – živočichové park. Vyberte si jednoho 

živočicha a vypracujte referát. Odevzdáte, až se uvidíme ve škole.       

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 

VL Z – Kap. 10 Nerostné bohatství – odpovězte si na otázku na str. 33 dole. Odpovězte na všechny 

otázky uvedené v textu. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 
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