
ÚKOLY K ODESLÁNÍ JSOU OZNAČENY -   

(jinak posílejte vše, čemu nebudete rozumět, nebo s čím si nebudete vědět 

rady a hlavně se zase těším na Vaše krásné fotografie) 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

PODMĚT A PŘÍSUDEK – HOLÝ A ROZVITÝ 

 Učebnice Českého jazyka str. 94 (žlutá poučka) viz. 

prezentace   

 Zapsat do sešitu školního stránky z prezentace označené – 

zapiš do sešitu. 

 Pracovní sešit str. 9 cv. 5  

ANGLICKÝ JAZYK  - úkoly od paní učitelky máte na poslední stránce 

MATEMATIKA 

UČÍME SE VELKÁ ČÍSLA 
http://ctvrtaci.xf.cz/matematika/zapis_cisel_4_5.htm 
http://ctvrtaci.xf.cz/matematika/zapis_cisel_4_2.htm 
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-
souprava/priklady1.htm 

 Učebnice str. 66 cv. 6 a 7 – přepiš do sešitu. 

 Pracovní sešit str. 13 cv. 3  
 

MATEMATIKA – GEOMETRIE 

 Učebnice str. 61 Opsat do sešitu na geometrii – poučka pod cv. 3 

PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK 

 https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-rovnobezky/27 

 Pokusit se několik pravoúhlých trojúhelníků narýsovat do čtvercové 

sítě - vlepit pod poučku.  

 

ČTENÍ 

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

čtecí karty, sleduj kdo koho má v Tvém příběhu rád  

 

 

http://ctvrtaci.xf.cz/matematika/zapis_cisel_4_5.htm
http://ctvrtaci.xf.cz/matematika/zapis_cisel_4_2.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-souprava/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-souprava/priklady1.htm
https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-rovnobezky/27


ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

VELKÁ ČÍSLA 
 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/snehova-
nadilka/priklady1.htm 

 Učebnice str. 67 cv. 16 – do sešitu 

 Pracovní sešit str. 15 cv. 6 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

 Tvůrčí psaní – Přečti si článek v učebnici na str. 98 cv. 23 a doplň 
správně spojovací výrazy. Zkus si udělat otázky pod cvičením, pokud 

přijdeš na to, v čem dívka chybovala – napiš mi to.  

 Téma Tvůrčího psaní je zapsáno v první větě tohoto článku.  

 Napiš mi jak by měl vypadat Tvůj nejhezčí den na list A4 i s obrázkem 
a když budeš mít chuť, tak mi pošli foto Tvého nejhezčího dne v tomto 
týdnu. 

 Práci mi odešli nejdéle do pondělí.  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

 v úterý 24. března zde bude prezentace, pomocí které si vypracuješ 

výpisky do sešitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/snehova-nadilka/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/snehova-nadilka/priklady1.htm


ZÁKLAD VĚTY – nejmenší část věty, která má smysl. 

 je tvořen přísudkem . 

Prší.  Sněží.  Sedí. 

 většinou podmětem a přísudkem.  

Kočka usnula. Maminka zpívá.  

 někdy podmětem, přísudkem i dalšími členy 

(slovy) 

Petr snědl jablko. Vilík klopýtá přes krtiny.  

STŘEDA 

MATEMATIKA 

VELKÁ ČÍSLA 

 Pracovní sešit str. 14 cv. 4 – do sešitu nadpis VELKÁ ČÍSLA a přepsat 

si první dva řádky Patrikovo tabulku.  

 Vymysli si další alespoň tři velká čísla do své tabulky v sešitě. 

 Vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 14 cv. 4 

 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-
tucnaci/priklady1.htm 

 Pracovní sešit str. 15 cv. 7 

ČESKÝ JAZYK 

ZÁKLAD VĚTY 

 Učebnice str. 95 (žlutý rámeček – poučka) 

 Zapiš si do sešitu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Učebnice str. 95 cv.11 ústně a 
tři věty napiš do sešitu.  

 Pracovní sešit str. 9 cv. 3, 4 
(ukázka: Pracovní sešit str. 9 cv. 3. – Patrik přinesl myš. 
              Pracovní sešit str. 9 cv. 4. – slovo: TEPLOTA – Teplota klesá. ) 
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT– SPOLEČNOST 

EVROPSKÁ UNIE 

 můžeš si zkusit nějaké hry na těchto stránkách: 
https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs 

 Učebnice str. 50 přečíst, zkusit si zodpovědět některé otázky 

 https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso 

 vyber si nějakou zemi, zhlédni video a napiš do sešitu krátký článek o 
tomto videu, namaluj obrázek a pošli mi ho.  

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady1.htm
https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs
https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso


ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK 

SOUVĚTÍ – Opakování z 3. třídy  
Učebnice str. 97 žlutý rámeček nahoře přečíst pro zopakování. 

 Učebnice str. 97 cv. 19 – ústně. 

 Učebnice str. 97 cv. 20 – vymyslet podle větných vzorců věty do 

sešitu, alespoň první tři. 

 Pracovní sešit str. 10 cv. 6 

ČTENÍ 

 Čti každý den alespoň 20 minut, zaznamenávej si své poznatky do své 
čtecí karty, sleduj kdo koho má v Tvém příběhu rád a nezapomeň mi 

v pondělí čtecí kartu poslat.  

MATEMATIKA 

VELKÁ ČÍSLA 

 Učebnice str. 65 cv. 1 (zkus odhadnout) do sešitu si zapiš pět 
odhadů, které tě zaujali, kdo chce, může nějaký odhad dokázat 

 Učebnice str. 65 cv. 5 – do sešitu. 

 Pracovní sešit str. 15. cv. 9 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=-4YJkFaWNPo&list=PLw7L-
dF1Exz5z__rK7AWxSIGvbc4U6LRY&index=6 

PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK 

Opakování 

 Poproste někoho, ať Vám nadiktuje diktát v učebnici na str. 99 cv. 26 

– sami si ho podle učebnice opravte, oznámkujte a pošlete mi, jak se 
Vám to povedlo. 

 Pracovní sešit str. 11 cv. 8 

 

MATEMATIKA a TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

 Učebnice str. 71 cv. 9. a 10.  

 Vaše krásné výtvory mi vyfoťte a pošlete 

https://www.youtube.com/watch?v=-4YJkFaWNPo&list=PLw7L-dF1Exz5z__rK7AWxSIGvbc4U6LRY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-4YJkFaWNPo&list=PLw7L-dF1Exz5z__rK7AWxSIGvbc4U6LRY&index=6


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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

ÚKOLY ANGLICKÝ JAZYK  

Unit 6 

- tento týden se zaměříme na opakování částí lidského těla (parts of the 

body) a naučíme se přivlastňovací zájmena 

● do školního sešitu si zapiš: 

Possessive pronouns (přivlastňovací zájmena) 

OSOBNÍ ZÁJMENA  PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA 

I   →   my (můj) 

you  →   your (tvůj) 

he   →   his (jeho) 

she  →   her (její) 

it   →   its (jeho) 

we   →   our (náš) 

you  →   your (váš) 

they  →   their (jejich) 

 

+ s pomocí slovníčku si přelož do sešitu tato spojení:  (!pozor na množné číslo!) 

1. jeho nos 2. její ruka 3. jeho vlasy (slovíčko hair nemá množné číslo) 

4. moje hlava 5. naše oči 6. jejich uši 7. tvoje nohy 

 

● učebnice str. 67 – poslechni si přečti a přelož úvodní rozhovor  

(na stránkách školy u své třídy najdeš nahrávku v mp3) 

cv. 1/ str. 68 – Ukazuj a říkej (procvičuješ zájmeno jeho a její) 

cv. 2/ str. 68 – (procvičuješ zájmeno jejich) 

 

● pracovní sešit str. 54/ cv. 1, 2 



● Popros rodiče, nebo staršího sourozence a můžeš procvičovat části lidského 

těla tímto způsobem 

 Touch your nose… (dotkni se svého nosu…) 

● Pokud máš možnost využij tyto odkazy a procvičuj části lidského těla   

https://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo   (zazpívej si písničku – Hlava, ramena, 

kolena…) 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI (také hezká písnička) 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms (opakuj si slovíčka) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1 (online hra) 

http://www.english-time.eu/pro-ucitele/interaktivni-hra/9-monster-maker/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
http://www.english-time.eu/pro-ucitele/interaktivni-hra/9-monster-maker/

