
PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

Opakujeme vzory podstatných jmen a jejich pravopis 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ua0VrAdewpA 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-
podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-
muzsky/cviceni.html 

 Učebnice Českého jazyka str. 94 cv. 9 – vyplnit na folii, první čtyři 

věty napsat do sešitu školního. Urči mluvnické kategorie (pád, číslo, 
rod a vzor) u těchto slov. Nedělat úkoly pod cvičením. 
PRADĚDEČKOVÉ - 

UMYVADLE - 

ANGLICKÝ JAZYK  - úkoly od paní učitelky máte na poslední stránce 

MATEMATIKA 

Opakujeme násobilku 
 https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-tabulka-1-

uroven/6813 

 https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-
uroven/888 

 https://www.matika.in/cs/test.php (naše heslo: zvířata4A) 

 Učebnice str. 64 cv. 19 – přepiš do sešitu – vypočítej – násobení 

dvojcifernými čísly si přepiš do indického násobení. 
Pozoruj výsledky a zkus zjistit, co mají společného se slovy OKO a 
ANNA? Jak těmto slovům říkáme? Vymysli další příklady, kdy vyjde 

podobný výsledek. Vše k čemu jsi došel/a/, mi pošli. 

 Pracovní sešit str. 12 cv. 6 

MATEMATIKA – GEOMETRIE 

 Narýsuj do sešitu na geometrii podle zadání:  KL: /KL/ = 63 mm 

m: m = k (K, 22 mm) 
R: R = KL x m 

        /RL/ = ?  

 Když nebudeš vědět, jak na to koukni se do sešitu, už jsme to takto 
rýsovali.  

ČTENÍ 

 Čti každý den alespoň 20 minut, zaznamenávej si své poznatky do své 

čtecí karty, sleduj kdo koho má v Tvém příběhu rád 
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ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

Opakujeme čtyřúhelníkové grafy 

 https://www.matika.in/cs/category.php?category=sipkovy (heslo: 
zvířata4A) 

 Učebnice str. 64 cv. 21 – pokus se jich vyřešit co nejvíce. Pokus se 

najít trik na řešení těchto úloh. Grafy si přepiš do sešitu.  

 Učebnice str. 64 cv. 22 – vylušti šifru. Pošli mi, kde je kronika? 

 Pracovní sešit str. 12 cv. 7 

 

ČESKÝ JAZYK 

 Tvůrčí psaní – Přečti si článek v učebnici str. 95 cv. 12 – společně 
s rodiči nebo starším sourozencem si tento pokus můžeš vyzkoušet. 
Najdi na internetu nebo ve svých knížkách další zajímavý pokus, 

hádanku…. a popiš nám ho na list papíru A4 a nakresli i obrázek 
Tvého pokusu. Až to budeš mít napsané, pošli mi to.  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 Opakování: https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc 

 Učebnice str. 42, 43 (přečíst)  

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

 https://www.zsmltu.cz/dum/EU523/VY_52_INOVACE_07/UM523_6/UM523_6B.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ 

STŘEDA 

MATEMATIKA 

Opakujeme- stovková tabulka, sčítání 
a odčítání 

 Učebnice str. 65 cv. 3 – přepiš do 

sešitu, vypočítej 

 https://www.matika.in/cs/test.php (heslo: 
zvířata4A) 

 Učebnice str. 65 cv. 4 – vyřeš 

alespoň jeden trojúhelník, přepiš do 
sešitu.  

 Pracovní sešit str. 15 cv. 9 

ČESKÝ JAZYK 

Opakujeme podmět a přísudek  
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 https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/726 

 Učebnice str. 93 máte vysvětlení nebo v sešitě. 

 Učebnice str. 95 cv.10 ústně a tři věty napiš do sešitu.  

 Opiš do sešitu větu – Odpoledne se můj kamarád zastal svého 

bratra.  
Vyznač v ní skladební dvojice.  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

 Evropská unie – učebnice str. 49 (přečíst) 

 Podívej se na video: https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso 

 Zkus podle mapy Evropy: https://mapaevropy.eu/politicka-mapa-evropy/ zjistit, 

jaké státy se skrývají za uvedenými kódy v učebnici na str. 49 

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

Opakujeme mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor) 
a sloves (osoba, číslo, čas, způsob, infinitiv) 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-
kategorie/cviceni1.htm 
https://www.gramar.in/cs/test.php (heslo: zvířata4A) 
https://www.gramar.in/cs/test.php 

 Učebnice str. 96 přečíst článek, ústně najít podměty a přísudky 

v prvním odstavci.  

 Vypsat do sešitu podstatná jména: PROGRAM, PRAVÍTKA, RYBÁŘE a určit 

u nich mluvnické kategorie. 

 Vypsat do sešitu slovesa: POZVAL SI, LEŽELY a určit u nich mluvnické 

kategorie. 

ČTENÍ 

 Čti každý den alespoň 20 minut, zaznamenávej si své poznatky do své 

čtecí karty, sleduj kdo koho má v Tvém příběhu rád 

MATEMATIKA 

Opakujeme - stovková tabulka, co už umíme 

 Učebnice str. 66 cv. 9 – přepiš do sešitu – vypočítej. 

 Do „počtářníku“ si zapiš tyto příklady a vypočítej. 

456 + 250 =   780 – 440 =            14 . 6 = 

529   896   

376       -   458   653 : 4 = 
 

 Pracovní sešit str. 15 cv. 9 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 každý den cvič, sportuj, běhej, hraj si, prostě protáhni své tělo 

 https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw&list=PLw7L-
dF1Exz5z__rK7AWxSIGvbc4U6LRY 

PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK 

Opakujeme vyjmenovaná slova 
 https://www.youtube.com/watch?v=vvUFrGy4Mdw&list=PLP-

IuTeHTvTuHLlkqeN-JGEwa5SYQy47o 

 https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova 

 https://www.gramar.in/cs/test.php (heslo: zvířata4A) 

 Učebnice str. 99 cv. 24 (doplnit přes folii) – do sešitu opsat první tři 
věty, slova v závorkách dát do správného tvaru.  

- ústně udělat první dva úkoly pod cvičením 
- s rodiči nebo se starším sourozencem si vyzkoušej tento pokus 

 Nezapomeň zapsat si svůj vlastní pokus z úterka a nejpozději v pondělí 
ho odeslat.  

 

MATEMATIKA a TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

 Učebnice str. 70 cv. 6 a 7  

 Vaše krásné výtvory mi vyfoťte a pošlete 

 Kdo bude mít chuť, postaví jinou zajímavou origami skládačku a zase 
mi vše posílejte 

KAŽDÝ DEN SI VYBARVI SMAJLÍKA, JAK SES CÍTIL/A/, JAK SE TI PŘI TVÉM 
SAMOSTUDIU DAŘILO? (pokud nemáš možnost tisku, tak mi ho namaluj do 
Tvého studijního deníčku (sešitu). 
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ANGLICKÝ JAZYK 

- opakovat 5. lekci - slovíčka, přítomný čas prostý (present simple) 

- vypracovat úkoly v pracovním sešitě – str. 50-51 (check up 5) 

 

6. lekce 

- učebnice str. 67 – přečíst  

- pracovní sešit str. 52, 53 (vypracovat úkoly) 

- do slovníčku opsat tato slovíčka: 

whose  /hu:z/     čí 

here  /hi:r/     tady, zde 

show me  /šau mi:/    ukaž mi 

all   /o:l/     všechno 

drum  /dram/     buben, bubnovat 

trumpet  /trampit/    trubka 

flute  /flu:t/     flétna 

tiny   /taini/     malinkatý 

shiny  /šainy/     lesklý 

gold  /gould/     zlatý, zlato 

shine  /šain/     lesknout se, zářit 

street  /stri:t/     ulice 

smile  /smail/     usmívat se 

hear  /hir/     slyšet 

 

 

 

  



- pokud máte možnost prosím vytisknout tento list a nalepit do slovníčku k 6. 

lekci (nebo slovíčka přepsat) 

- do rámečků vepsat anglicky části lidského těla  

 

 

 


