
Český jazyk  14. – 17.4. 

https://www.gramar.in/cs/#4                     možnost procvičování  zase trochu jinak 

  

Čítanka :  str.124-126, postupně si přečtěte  a pak splňte úkoly 1.a 2.za 

článkem, ofoťte a pošlete ( vzor :    1. LEDEN – sněžník….pište do sloupce) 

 

Nové učivo – PŘEDSEDA  (tvrdý vzor ) –  TEN   hokejista, popleta, nemluva 

                                     SOUDCE  (měkký vzor ) –    TEN   dozorce, dárce, poradce  

 

Uč.  - str. 80 –c v.1, 2, 3, 4  ústně , pečlivě si přečtěte žluté rámečky a modré  tabulky                                                                                                                  

                                                                           při  práci  je používejte    !!!                                                                    

PS  - str. 20 - cv.  1      Vzor :   hokejista               předseda            hokejisto ! 

                             cv . 2 –     napřed si dvěma barvami vyznač koncovky a pak teprve tvoř oslovení 

                                               Vzor :  letec – letče           dárce – dárce 

                           cv. 3-   doplňte slova z nabídky ve správném tvaru / tabulka Uč.str.80/  

 

Procvičování pravopisu pro 4.ročník ZŠ  /malý modrý/ 

Str. 30 – postupujte takto: 

1. Přečíst. Určit a zapsat pád -  páv-   křičeli     __________   1. 

2. Určit vzor a zapsat              -   páv-  křičeli           páni            1. 

3. Doplnit i,í – y,ý                    -   pávi   křičeli           páni            1. 

 

Každý den udělejte jen část / po půlkách sloupečků – ne všechno najednou !!!!!!!! / 

S chutí do toho a půl je hotovo !                           AŠ 

https://www.gramar.in/cs/#4


MATEMATIKA  - 14. – 17. 4. 

https://www.matika.in/cs/#4  

možnost procvičování zase trochu jinak 

 

Průběžně procvičovat   pamětné i písemné      +  ,  -  ,  .  ,  : 

- Můžete používat odkazy na stránky  Školákov, web.rysava 

z minulých ZADÁNÍ ,  pokud máte možnost pracovat na počítači 

apod. 

 

- nebo výběr z učebnice : např. str. 26, 27, 31, 32  
/ vybírejte si ty příklady, ve kterých ještě chybujete, nedělejte všechna 

cvičení, nemusíte vypočítat všechny příklady z jednotlivých cvičení – 

prostě každý den něco, s rozumem, podle svých možností/ 

 

Slovní úlohy -  1 denně 

PS – 13/ 3, 4                    Nápověda :   půl hodiny  = 30 minut, 1 h = 60 min 

         14/ 2                                                1 kg = 1 000 g 

         15/ 3 

 

Práci z češtiny i matematiky si rozdělte na dny. Nevadí, když v tomto 

týdnu všechno nestihnete /ale protože jste ŠIKULKY, tak to určitě dáte/, 

doděláte si vše postupně. Času máte dost, zatím do školy ještě nemůžeme. 

Práce mi posílejte až tehdy, kdy budete mít hotovou stránku v PS, kde byl 

zadán úkol. Pište nebo volejte, když potřebujete poradit. 

 TĚŠÍM SE,  AŠ. 

https://www.matika.in/cs/#4


DUBEN – průběžně 

 

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/husitske-valky.html   

zopakujte si HUSITSKÉ VÁLKY  ( Uč. 34 + 35 + přečtěte si 36), můžete si zkusit TESTÍK a 
KŘÍŽOVKU na brumlik.estránky.cz (odkaz nahoře). Co byste nevěděli, najdete v učebnici a 
třeba i jinde. 

Nápověda pro křížovku – místo (pole) ,kde zemřel Jan Žižka, nese jeho jméno 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-zizka-a-husite-5e4424474908cf0125158008   

zábavnou formou můžete poznat Jana Žižku i husity a jejich dobu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ea_fyE8XdA   

filmová ukázka – Jan Žižka, husité, bitva u Sudoměře a husitský chorál Kdož sú boží bojovníci 

 

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/pohori-ceske-republiky.html   

  https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/povrch-ceske-republiky.html  

https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/reky-ceske-republiky.html   

.  U posledního odkazu si pusťte i zvuk – jestlipak poznáte skladbu a autora ??????? 

 

.  Na mapě ČR vyhledejte /pokud tam budou/ obce :  Praha, Sudoměř, Plzeň, Tábor, Trocnov, 

   Přibyslav, Domažlice a Lipany.  (nezapomeňte na legendu – značky na mapě) 

   Připomeňte si, co se zde odehrálo. 

.  Vyhledávat si na mapě můžete i města a místa, o kterých se teď mluví a píše /nákaza/. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?tema=ceska-republika  

zajímavosti z ČR, spousta krátkých videí k učivu 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/husitske-valky.html
https://edu.ceskatelevize.cz/jan-zizka-a-husite-5e4424474908cf0125158008
https://www.youtube.com/watch?v=9ea_fyE8XdA
https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/pohori-ceske-republiky.html
https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/
https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/reky-ceske-republiky.html
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?tema=ceska-republika


 

PŘÍRODOVĚDA 

Seznamujte se s dalším EKOSYSTÉMEM – OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ (str.53) 

Ovoce, zelenina – str. 54 a 55            Hospodářská zvířata – str. 56 a 57  

Spoustu znalostí už máte z prvouky od 1. do 3. třídy, z vlastních zkušeností a zážitků, tak to 

pro Vás nebude nové. Je jaro, někteří máte zahrádky nebo je mají třeba prarodiče, tak 

pozorujte, určujte, při zdravotních procházkách (pokud to jde) sledujte přírodu kolem sebe, 

nakukujte za ploty…, ale nelezte přes ně !!! 

 

Zápisy z Vl  a  Př  vyřešíme pak ve škole. Pokud si je někdo dělal sám, nemusíte. Třeba si 

jen kreslete na papír rostliny, živočichy nebo shromažďujte vystříhané obrázky. Nalepíte si je 

pak k namnoženým zápisům. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-
zs&tema=rozmanitost-prirody   

můžete si vyhledat krátká videa k učivu –rostliny a živočichové  nebo to, co Vás zajímá a baví 

 

POKUD NEMÁTE MOŽNOST PRACOVAT 
S INTERNETEM, POUŽÍVEJTE TEDY HLAVNĚ 
UČEBNICE, ENCYKLOPEDIE A JINÉ. SLEDUJTE 
NA ČT2 VYSÍLÁNÍ UČÍTELKA. (2.-5.třída) 

 JE TU SPOUSTA ZAJÍMAVOSTÍ A INFORMACÍ. 

 

 

Moc se na Vás těším!                              AŠ                              

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs&tema=rozmanitost-prirody
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs&tema=rozmanitost-prirody

