
Třída 4. A 

Úkoly 25. 5. – 31. 5. 2020 

Učebnice str. 140 – 145/ ústně 

- do sešitu vyčasovat sloveso plakat v přítomném, minulém a budoucím čase 

      přítomný                        minulý                               budoucí 

1. já pláču                         plakal jsem                      budu plakat 

2.ty 

3.on 

1.my 

2.vy 

3.oni 

-do sešitu opsat poučku str. 142 - žlutý rámeček, str. 143 - žlutý rámeček 

PS str. 40 - 41 - 42 

MA 

učebnice 2. díl str. poslední - opakování 

písemně cv. 4. + 5. - slovní úlohy 

cv. 10 celé 

Učeb. 3.díl str. 3 + 4 prohlédnout, udělat ústně 

PS str. 1 + 3, str. 2 - dobrovolná 

Vlast. 

Učeb. Str. 48 – 50 

PS str. 25-26 

PŘ 

Str.47 + 48, str. 52 

PS 

str. 34 + 35 

Všichni víte, že někteří spolužáci začali chodit do školy. Měli bychom zvládat stejné množství učiva. 

Oni budou mít ve škole pět hodin. Možná se vám bude zdát, že je učiva více než v minulých týdnech, 

ale snažte se, to zvládnout. 

Na padletu vám vytvořím další úkol k přírodovědě, bude se týkat zástupce hmyzu, motýlů.  

Tak se držte, už jenom 5 týdnů! 

 

  



Úkoly 18. - 24. 5. 2020 

MA 

učeb. str. 34 - 36 

PS str. 24 - 26 

ČJ 

Učeb. str. 141/ cv. 7,  

str. 144/ cv. 13 + 14  - napiš do sešitu 

PS  str. 39/ celá 

VL 

učeb. str. 43 – 44 + str. 45 – 47 

PS str. 23,24 

Př 

PS str. 32 + 33 

Učeb. str. 51 

K tomu máte ještě úkol na padletu:    https://padlet.com/vavrovazah/bbl0u5r088cfddbl, odkaz pošlu 

i na mobil. 

Ten, kdo se na stránkách padlet.com registruje, stačí potom zadat do odkazu na nástěnku jenom část 

za posledním lomítkem. 

Vyzkoušejte to alespoň někteří, chtěla bych vědět, jestli to tak funguje. 

Nezapomeňte, že do konce roku máte mít ve čtenářském sešitu zapsaných 5 knih.  

Choďte na online čeština a matematika a procvičujte. To, že to jen opíšete nestačí!!! 

S některými se uvidíme příští týden, budou mít výhodu v tom, že alespoň něco procvičíme. 

Tak si užívejte krásné jarní dny a pracujte alespoň tak, jako doposud, až na vyjímky. 

 

 

  

https://padlet.com/vavrovazah/bbl0u5r088cfddbl


Úkoly na týden 11. - 17. 5. 2020 

ČJ 

Učebnice - přečti si slovesný způsob  

tabulky - přečíst, nepsat str. 146, 148, 150 – 151, 152 

PS str. 38/ cv. 4 – 7 

Matematika 

konstrukce čtverce a obdélníka str. 31 – 32, PS str. 22 –23,  

- přečti si postup v učebnici a rýsuj podle pokynů, budeš potřebovat trojúhelník s ryskou na rýsování 

pravého úhlu a kružítko na velikosti stran 

- vloni jsme to už dělali - podívej se do modrého sešitu na geometrii 

Do sešitu: str. 33/ cv. 8 (počítej postupně, máš na to týden) 

VL 

Str. 40 – 42       PS str. 22 

PŘ 

- dokonči zadání z minulého týdne 

 Pěstuj dýni 

 Pracuj na domácí přípravě 

 Vypracuj projekt - Naše sluneční soustava / ten, kdo neodevzdal/ 

 Škola bude otevřena od 25.5. 2020, bližší informace budou na stránkách školy 

 

  



Úkoly na týden 4. - 10. 5. 2020 

Matematika 

V UČEBNICI SI PŘEČTĚTE A ZOPAKUJTE OBVOD ČTVERCE A OBDÉLNÍKA str. 27/28, cv. 1,2,3. 

PS – MA 

str. 20/ cv.1 +2 

str. 21/ celá 

Český jazyk 

Do sešitu opiš z tabulky na str. 140 jenom část - Osoba a číslo a potom Čas - jen tři řádky. 

Toto učivo jsme vloni dělali dost podrobně, tak vzpomínejte a pomocí učebnice si to zkuste 

zopakovat. 

Učeb. Opakujeme slovesa - ústně str. 141 – 143 

Vlast. 

Do str. 39 - učeb. 

PS dodělej str. 20 + str. 21 

Přír. 

Přečíst str. 41 - 43, také jsme toho probrali hodně vloni. 

PL str. 31 

úkol v učebnici na str. 42/1 - vyzkoušet si to. 

Model sluneční soustavy 

/ učivo přírodovědy je na 14 dní/ 

Chci pochválit většinu dětí a samozřejmě rodičů za domácí přípravu. Jsou i tací, kteří se 

téměř vůbec nezapojili, je jich jen několik. Samozřejmě budu na domácí přípravu přihlížet v 

závěrečném hodnocení. Sdělte mi prosím, jestli 25. 5. půjde Vaše dítě do školy. Pokud se 

tedy zase něco nezmění  

a nebude všechno jinak. Potřebné informace vám budou včas sděleny. 

 

 

  



27. 4. - 3. 5. 2020 

ČJ 

PS-str. 37/ cv. 1,2,3 

Učeb. str. 136/cv.1- udělej si ústně - procvičujeme slovesa 

Str. 137/cv.2 cvičení opiš do školního sešitu a splň body a+b 

Str. 140 

Pozorně si přečti, co všechno jsme se o slovesech už učili. Opiš do sešitu prvních 5 řádek. 

MA 

 str. 29/ Domča str. 31 

opakujeme: 

Do školního sešitu vypočítej str.29/10 a-b-c-d- vždy první čtyři příklady, podtrhávej podle 

pravítka 

str. 29/7- slovní úloha 

VL 

Str. 32-33             PS str.19 

str. 34-35             PS str.20/1,2,3. 

PŘ 

Str. 39/40            PL 30/1,2,3. Pokusy na str. 40 v učebnici můžeš vyzkoušet. 

ČJ i MA procvičujte na cvičení online, jenom opisováním se to nenaučíte. V češtině si dejte 

vzory, zařazování slov, koncovky podstatných jmen. 

V MA procvičujte, co vám nejde. Hlavně násobení a dělení. 

Zápisy do čtenářských deníků. Přišly mi jen tři. 

Pěstujte za oknem dýně. Už někomu vyklíčila, vyrazila? 

No a těšte se, s některými z vás se možná ještě uvidíme do konce školního roku.  

Většina z vás pracuje velice hezky, tak to nepokazte, no a ten, kdo nepracuje, snažte se 

zlepšit!!! 

 

  



Úkoly 20. -  26. 4. 2020 

 

ČJ 

učeb. str. 126 – 127 

školní sešit - str. 127/cv. 14 

Dále opsat tabulku pamatujte si! 

PS str. 35 /5 

str. 36/6,7,8 

MA 

PS str. 18 +19 

+ podívej se na diagramy do učebnice str. 26 

VL 

učeb. str. 28 - 32 přečíst, zkus si odpovědět na otázky za textem 

PL str. 17+18 

PŘ 

Přečti si str. 37+38 

PL č. 29 

 vypracované úkoly posílejte průběžně nebo koncem týdne všechny najednou  

 posílejte průběžně zápisy do čtenářských deníků 

 nezapomeňte zasadit dýně 

 sledujte i třídní stránky, dala jsem vám tam několik slov o dýních 

 

 

  



Úkoly 13. - 19. 4. 2020 

ČJ 

Pozorně si přečti str. 122 – nebudeme ji opisovat. 

Potom se podívej na skloňování jednotlivých vzorů na str. 123+124 

str. 124 - měkké vzory, jsou jednoduché, protože všechny koncovky pro životný i neživotný rod jsou 

měkké 

str. 124 – vzory zakončené na samohlásku, předseda je tvrdý vzor, soudce je měkký vzor 

/ všechny koncovky - ovi a - ích jsou měkké, u všech vzorů rodu mužského/ 

Str. 123 - tvrdé vzory, jsou nejtěžší 

- koncovky - ovi a - ích jsou měkké 

- vzor pán - jednotné číslo - nic 

- množné číslo - v 1. pádě je koncovka – i/ kdo, co? páni, pávi, psi,    ale pozor  ve 4. a 7. je tvrdé -y 

   vidím koho, co? Pány, pávy, psy a stejné 7. pád s kým, čím? - s pány, pávy, psy 

- vzor hrad – koncovky – y / pomocný vzor les má koncovku v lesích - která je měkká/ 

PS-ČJ 

str.35/ cv. 3 + 4 

Do školního sešitu z učebnice str. 123/ cv. 9 (použijte tabulku vyjmenovaných slov) 

např. Býk - pán, byt – hrad, …. 

Matematika 

učeb. str. 25 - písemné násobení v oboru do milionu 

 Pozorně si přečti cv. 1, je to opakování 

 Počítej do sešitu cv. 3, podívej se na postup v učebnici, nezapomeň vždy výpočet každého 

řádku posunout o jedno místo doleva, piš správně pod sebe, abys mohl dobře sčítat 

 Str.25 cv. 6 + 7, ať si to procvičíte, cv. 7 počítej jen jednou, nedělej znovu záměnu pořadí čísel 

Přírodověda 

Přečti si str. 33 – 36 /pokusy nemusíš/ 

PS str. 27 + 28 

Vlastivěda 

 Přečti si str. 23 – 27 / nelekej se, je tam hodně obrázků/ 

PS str. 15 +16  

 

 

  



Úkoly 4. A do Velikonoc 

Čj 

Vzory podstatných jmen rodu mužského 

Učebnice str. 120, opiš tabulku a přemýšlej 

Vzory r. muž. rozdělujeme na životné, neživotné 

Zařazujeme podle koncovky – na samohlásku/předseda, soudce/-oba jsou životné 

Ostatní končí na souhlásku a ty zařazujeme podle 2. pádu. 

Zase se dělí na životné a neživotné. 

Životné - pán, muž 

neživotné - hrad a stroj /u vzoru hrad máme pomocný vzor les, některá slova končí na –a, ne na –u. 

Několikrát si to přečtěte a do sešitu napište str.120/6 - nedělejte sloupky, pište do řádků, na každý 

vzor si nechte 2 nebo 3 řádky a přiřazujte 

Pracovní sešit - str.34/1 

Matematika 

Pracovní sešit str.15 - celá 

Adéla - str. 15 

Pozorně opiš do sešitu str. 15/cv.1, potom podle toho zkus cv. 3a a procvičuj to na str.15 

Vlastivěda 

Učebnice str.19-22 , PS str.13/14 

Přírodověda 

Učebnice str.29-30, 

PS str. 26 

 

přečti si pokusy na str. 31 a doplň PS str.26/3 

 Nezapomeň procvičovat na stránkách Školákov a Cvičení online 

 Minule jsme si dali velikonoční úkol - pošli foto 

 Přečti si zadání školního projektu na školních nebo třídních stránkách 

HEZKÉ VELIKONOCE !!! 

 

  



Úkoly 4. A na období 30. 3. - 5. 4. 2020 

Český jazyk 

Musíme pokročit dál, dnes nové učivo. Rod mužský životnost - neživotnost. Dobře je to 

vysvětlené v tabulce na str. 121 

Tu si několikrát pozorně přečtete a potom opíšete do školního sešitu. 

K tomu si v učebnici přečtete na 117 cv.1 

do sešitu napíšete 118/2 /nedělejte sloupky - napište třeba nejdříve rod životný, potom 

neživ./ 

no a ještě cv.119/4 B -napište 

Zamyslete se nad tou životností a neživotností, ne vždy se to shoduje s realitou, jedná se o 

životnost-neživotnost mluvnickou.  

+ pracovní sešit str.34/cv.2 

Matematika 

Písemné odčítání do milionu 

Učeb. str. 20 – vypracujeme celou do školního sešitu. 

Adéla -str. 14/cv. 7a,b + str. 15/cv. 9a,b,c 

Vlastivěda 

Str. 15 - 18 učeb. Pozorně několikrát přečíst. 

PS – 11,12+ str. 10 

Přírodověda 

Učebnice - přečti si str.19 

PS str. 15-16 

Pokud nemáš hotovo - dodělej PS str. 9/ budeš pracovat s přílohou č. 2 - vystřihneš-nalepíš-

dopíšeš/ 

Stále platí procvičování na Školákovu, Cvičení online, Dějiny udatného … 

Úkol před Velikonocemi 

Najdi si vrbové proutky a upleť pomlázku, zkus udělat ze silnějšího vrbového prutu píšťalku - 

nevíš jak, podívej se na internet, zeptej se táty, dědy, někoho dalšího.. 

Děvčata zkuste ozdobit velikonoční vejce jinak než tradičně namočit do barvy, nalepit obtisk. 

Jsou i jiné techniky, hledej na internetu, zkus to letos jinak... 

Pokud se vám z toho něco povede pochlub se na WhatsApp, pošli foto... 

Vím, že vám asi chybí kamarádi, ale bohužel situace je taková jaká je. Musíme doufat, že to 

brzy skončí a zase se sejdeme ve škole. 

 



Úkoly na týden 23. - 29. 3. 

Český jazyk 

Opakujeme rod ženský - tj. učeb. str.111 a dále.. 

Do školního sešitu si udělej tabulku vzorů rodu ženského str. 111 

-pod jednotlivé vzory vypiš slova ze str. 111/2 a+b, tak jak je zařadíš 

-opiš tabulku pamatujte si ze str. 114 

-napiš cv. 114/5 

Matematika 

Budeme pracovat podle učebnice na str.19/ do školního sešitu cv. 2,3,4 

Adéla str. 18/cv. 8,9 

PS str. 12 - ten, kdo nemá hotovo 

Přírodověda 

Přírodní společenstva na jaře 

Učeb. str.17 - 18, pozorně si přečtěte, můžete si doma zkusit některý pokus 

PS str.13+14 

Str.13- vyplníte podle učebnice 

Str. 14 – budete vyplňovat průběžně, vidíte, že je to na pozorování na tři měsíce 

Vlastivěda 

V učebnici si přečtete str. 12-13 , zkuste si odpovědět na otázky za textem 

Dále str. 14  o sv. Vojtěchovi 

PS str.9, str.11/cv.1 

1. Dále procvičujte na doporučených internetových stránkách 

2. Dívejte se na Udatné dějiny... 

3. Mohli bychom zkusit komunikaci přes WhatsApp, moje číslo máte v žákovské, kdo nemá tuto 

aplikaci, tak si ji stáhne nebo požádá rodiče 

4. Komu se povedlo, pošlete mi foto nějaké vaší práce v sešitě. 

5. Čtete nějakou knihu do čtenářského deníku. 

6. A držte se, vy i rodiče. 

 

Všem rodičům, kteří s dětmi pracují děkuji a přeju pevné nervy. 

  



Úkoly na týden 16. -  20. 3. 2020 – třída 4. A 

ČJ- učeb. str. 107 - opiš tabulku do školního sešitu 

Dále napiš: 109/ 10, 11 a+b 

Dále si otevřete na stránkách školy  Online cvičení z ČJ  a MA a tam učivo procvičujte. 

MA 

Budeme procvičovat písemné sčítání do milionu 

Učeb. str. 19, Domča str. 21 

Pečlivě si prohlédněte cvičení č. 1 – postup je stejný jako u menších čísel 

Do školního sešitu napište str. 19 cv. 5 celé, bez zkoušky,   výsledky napište do sloupku a podle 

pokynu zaokrouhlete 

PS str. 14 celá 

Adéla napíše na str. 18/ sloupek 7a,b a cv. 8 

Vlastivěda 

Učebnice str. 9 – 11 

PS dopiš str.5,  

na str. 6cv. 2, můžete zkusit cv. 4/není povinné 

Přírodověda 

Učeb. Str. 27 – 28, si přečtete a přemýšlejte, červeně je značený severní pól 

PS str. 25 

Cvičení pište pečlivě, není jich zase tolik a je to procvičování. Máte na to celý týden!!!! Nenechávejte 

to na poslední chvíli. 

 

  



4. A - úkoly /do 15. 3./ 

Český jazyk - opakování 

Do školního sešitu opiš : Pamatujte si ze strany 103.  

Udělej si sloupečky pro jednotlivé vzory, jako je na str. 104, ze cv. 3 vyhledej podstatná jména rodu 

středního a zařaď do tabulky. 

Opiš tabulku ze strany 106  

Napiš 107/ 6 

Matematika 

Také opakujeme: 

Do školního sešitu napiš: učebnice str. 10/já a Dominik/ vy – str. 8 

cv. 6 - písemné sčítání a odčítání 

cv. 7 celé 

Adéla: str. 8/cv. 2 + 6 

Z přírodovědy a vlastivědy - až příští týden 

 

 

 


