
4. třída – Plán domácí výuky na období od 20. 4. do 24. 4. 

Máme tu plán na další týden. Děkuji za vypracované úkoly . Už se těším, že se tady zase 

uvidíme. 

Připomínám adresy, kde můžete pracovat on-line:  www.skolakov.eu 

       www.onlinecviceni.cz 

 

Český jazyk 

Stále procvičujeme vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, skloňování podstatných 
jmen. Můžete pracovat on-line, či ve velkém pracovním sešitu po stranu 22 a malém po stranu 

34. Už možná většinu máte  a jestli ne, tak pokračujte. 

Podíváme se na slovesa v času budoucím. Učivo v učebnici na straně 69  

Jsou dvě možnosti 

Jednoduché tvary – napíšu, upeču, přečtu…(časují se stejně jako slovesa v přítomném času) 

Složené tvary – pomocné sloveso být + infinitiv – budu spát, budu učit….. 

Projděte si ústně cvičení na straně 69  

POSLAT: pracovní sešit velký –  str. 27 cv. 2  - vyplňte a pošlete       

     Dále mně napište, prosím, dopis. Budu se těšit, že mi napíšete, co jste dělali o  
     Velikonocích, jak se vám doma pracuje, jestli se už těšíte do školy a…..co vás   
     napadne. Můžete mi napsat ručně, nafotit a poslat, nebo můžete psát přímo na   
     počítači a poslat jako email. 

    Na straně 7 v učebnici máte napsáno, co vše musí v dopisu být. Už jsme to trénovali, 
    tak to určitě budete mít správně. Dále si v psaní dopisu procvičíte všechna iy, která 

    už umíme.   

 

Matematika 

Trénujeme malou násobilku, písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání on-line, či s učebnicí 

POSLAT: připravila jsem pracovní list pro zopakování různých matematických operací 

 

 

 

http://www.skolakov.eu/
http://www.onlinecviceni.cz/


Geometrie 

Jestli lze trojúhelník narýsovat,  nebo ne, zjistíme pouhým počítáním. Je to v učebnici na 
straně 83 ve cv. 2b) 

Pamatuj: součet dvou stran vždy musí být větší, než velikost strany třetí (první sloupeček ve 
cvičení) 

Když je součet stran menší, než velikost strany třetí (druhý sloupeček ve cvičení), trojúhelník 
nelze narýsovat. 

Když je součet dvou stran roven velikosti třetí strany, trojúhelník nelze narýsovat. (sloupeček 
třetí ve cvičení) 

Tak například v učebnici str. 83 cv. 3 a) 

5 + 8 = 13 13je větší než 6          (větší, menší pište znakem, který znáte) 

5 + 6 = 11 11 je větší než 8 

8 + 6 = 14 14 je větší než 6 tento trojúhelník lze narýsovat 

POSLAT: podobně, jako jsem napsala za a) ve cvičení 3/83, vypočítej za b) a za c) 

 

 

Vlastivěda 

Prošli jste si střední Čechy.  

POSLAT: Napište mi odpovědi na otázky : 

1. Jak se jmenuje nížina ve středních Čechách 

2. Jaké plodiny se pěstují v této oblasti 

3. Napiš 3 města středních Čech a co o nich víš 

4. Napiš dvě rekreační oblasti, kam lidé mohou jet na výlet 

 

 

Dále si přečtěte Východní Čechy – povrch oblasti (str. 15) a vodstvo a podnebí (str. 16) 

Příští týden vám zase napíšu zápis a dokončíme si východní Čechy. Vše si ukazujte na mapě. 

 

 

 



 

 

 

Anglický jazyk -  Mgr. Martina Mádrová 

- děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden  

- všechny informace, odkazy a další procvičování najdete také na webových stránkách 

angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 

- stále opakujte nové sloveso HAVE GOT, nezapomeňte poslouchat video pro 
správnou výslovnost 

- vypracujte online testík: https://www.liveworksheets.com/zp184867vc 

a odešlete na email: madrova@zsrtyne.cz 

Pokud vám vyplňování online testu přijde moc náročné, ozvěte se mi na email. Mohu 

vám zaslat pracovní list, který si vytisknete a vyplníte. Poté naskenovaný či vyfocený 
pošlete na mail. 

- tento týden vás čekají nová slovíčka 3B Have you got a pet? (pracovní sešit s. 75), 
zapište si nová slovíčka do slovníčků (Vocabulary) nebo si je můžete stáhnout 
z webových stránek angličtiny a do sešitu vlepit 

- nezapomeňte se nová slovíčka učit, procvičíte si je v pracovním sešitě str. 24/ cv. 1, 2 

Pokud si nevíte rady s výslovností, můžete použít 
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky - zadejte slovíčko v angličtině do slovníku a 
můžete si ho několikrát poslechnout, nezapomeňte ho i nahlas zopakovat  
 

 

 

Anglický jazyk - Machačová Yvona 

- Dnes se podíváme, jak jsi pilně trénoval sloveso HAVE GOT ( něco mít, vlastnit) 
- Vyplň pracovní listy ( HAVE GOT a PETS) a přepošli na můj mail – používej tabulky 

ve workbook page number : 67-68 ( pomohou ti vybrat have got nebo has got) 

- Pracuj ve workbook : page number 22-24 ( vyber si sám cvičení, která zvládneš sám 
s tahákem + page number 26/1 

- Pokračuj www.jazyky-online.info a procvičuj si nově testy na www.alfbook.cz – vlož 

kód : ucimesedoma a najdi si anglický jazyk PROJECT 3 pro 4. ročník a pracuj podle 
názvů našich kapitol z knížky ( Introduction, Friends and family, My World). Můžeš 
vyzkoušet i VOCABULARY. Proleť se vrtulníkem a užij si angličtinu! 
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