
Úkoly od 23.-27.3 , 30.3. -3.4.2020 
 

ČESKÝ JAZYK   :   podstatná jména rodu mužského, vzor muž a stroj - měkké vzory 

                                   Uč. - str.78 + 79 /ústní procvičování/ 

                                   PS - str. 18 + 19 

                                   používat tabulku vzorů v uč.str.73,  

                                   kontrola práce v PS - vzadu je KLÍČ !!!!!!!  

 

 Procvičování:                                  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida  

                                                         http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html  

                                                         http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk   INOVACE 
039, 040, 041, 042, 043 

 

MATEMATIKA  :  procvičovat numeraci zpaměti do 100 a 1000, písemné sčítání a 

odčítání, písemné násobení jedno a  

                                 dvojcif.číslem  (správný zápis pod sebou), písemné dělení 

jednocifer.číslem + zkouška, převody jednotek 

                                 Uč. - výběr cvičení str. 20 - 24 /možno využít i folii/ 

                                 PS - str. 9/ 1, 2, 3 / u slov.úlohy pouze odpověď na otázku/, 4 

                                          str.13/6, 14/6, 15/2,7 - používat naši pomůcku na převody jednotek 

 

Procvičování:                                      https://skolakov.eu/matematika-4-trida  

                                                                    http://rysava.websnadno.cz/Matematika.html      

 

PŘÍRODOVĚDA  : Uč. str.50 - 52, EKOSYSTÉM PARK - přečíst si (zápisy dořešíme 

namnožením) 

 

VLASTIVĚDA : ZEMĚPIS -  procvičovat si čtení z mapy - vyhledávat pohoří + nejvyšší 

hory, řeky + přítoky, města, orientovat 

                                                  se podle světových stran 

                            DĚJEPIS - Uč. 30 - Gotický sloh, otázky 1. - 6., můžete zpracovat i 

písemně /stručně/ na papír  

                                                 Uč.34 - 35, HUSITSKÉ VÁLKY - přečíst /zápisy dořešíme 

namnožením/ 
                                                               https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida  

                                                               http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html  

 

ANGLIČTINA  :  procvičovat slovní zásobu, čísla 0-100, předložky místa, číst si texty v 

učebnici - nahlas 

                               Activity Book - 4/6 - použij v odpovědích : It´s ....  They are.... 

                                                            6/3 - doplňte slovy čísla výher z tomboly (nezapomeňte 

na pomlčku mezi desítkami a 

                                                                       jednotkami, používejte učebnici str.7 

                                                            7/5 - barevně přiřaďte a dopište správně čísla 

http://dum.zsamskrovi.cz/aj-list-anglicky-jazyk  INOVACE 076, 100, 164, 170, 180  
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Big+Numbers+Song       
https://www.youtube.com/results?search_query=Let%C2%B4s+Get+Fit+%2F+Count+to+100  
https://www.youtube.com/results?search_query=+Numbers+1+-+100+in+English  
https://www.youtube.com/results?search_query=Learn+Colors%2C+Numbers+and+ABCs+a+jin%C3
%A9  
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Vážení rodiče, děkuji Vám za Vaši příkladnou  spolupráci, velice si toho vážím a děti už teď 

chválím za jejich zodpovědný přístup k "domácímu vzdělávání" . Na aplikaci WhatsApp 

máme založenou skupinu IV.B, kam můžete psát, dotazovat se, případně posílat fota práce 

dětí aj. Dávejte na sebe všichni pozor, ať se po překonání "KORONAVIRA" brzy sejdeme a 

všechno dohoníme. Hlavně zdraví! 

Alena Šustrová 
 

                           
 

                                                                                     


