
4. třída – Plán domácí výuky na období od 27. 4. do 1. 5. 2020 

Děkuji za pěkné dopisy, které jste mi napsali a za vzorně vypracované úkoly. Jdeme dál, ještě 
to pár týdnů takto musíme zvládnout .  

         Pěkné dny, Jana Mertlíková 

 

ČESKÝ JAZYK 

Dnes se zaměříme na opakování podstatných jmen. Doufám, že stále trénujete skloňování 
podstatných jmen dle vzorů a procvičujete vše on-line na stránkách, které jsem vám poslala. 

U sloves zůstaneme u budoucího času. Ústně si projděte str. 70 v učebnici. 

POSLAT: Vyplněná cvičení v pracovním sešitu malém: str. 35 cv. 5 a), b), c)  a dobrovolně  
       můžete i d), e) 

                 Před časem jsem psala, abyste si doplnili čtenářský deník o další zápis. Tento týden      
mi pošlete ofocenou stránku s dalším zápisem ke kontrole. Samozřejmě čtěte další knihu, 
protože nám bude chybět ještě jeden zápis, který budu chtít poslat později. 

 

 

MATEMATIKA 

Tento týden budeme trochu počítat, trochu převádět a trochu rýsovat. Procvičíme si jednotky času. 

Dále si zkusíme diagram. Už jsme ho dělali ve škole. U diagramu vycházejte z hodnot na pracovním 

listu str. 32 nebo můžete zapisovat venkovní teploty, které si naměříte sami 
 

POSLAT: Vypracovaný diagram – pracovní list str. 33 

      Pracovní list str. 31  

      Kdo bude ještě chtít přemýšlet, může vyplnit pracovní list pro rychlíky, kde jsou 

jednotky hmotnosti – pracovní list str. 35 

 

 

 

 

 

 



 

VLASTIVĚDA 

Dočteme si východní Čechy str. 16 – str. 18 a napište, či vlepte zápis do sešitu. Všechna 
města si ukazujte na mapě. 

POSLAT: odpovězte mi na otázky: 

1. Jaká pohoří najdeme ve východních Čechách 

2. Které řeky se vlévají do Labe ve východních Čechách 

3. Najdi tři města a napiš, co o nich víš 

4. Jaké je hospodářství v podhorských oblastech 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 Příloha – a prostudujte si učebnici na straně 47 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK – Yvona Machačová 

- Děkuji za poslání testu HAVE GOT  a PETS  
- Dnes tě čeká VOCABULARY ve WORKBOOK 75/ Mut´s present – učíme se nová 

slovíčka ( většinu už znáš, jen procvičuj – zkus je i napsat) 

- Otevři si BOOK page number 32 a přečti si COMIC Mut´s present 
- V BOOK page number 33 / 2 – čti barevná slovíčka a přelož do češtiny podle 

VOCABULARY- zkus si ke každému slovíčku říct slovo. Např. big house, red 

nose,… 

- Otevři WORKBOOK page number 26 / 2 a vypracuj 

- Dnes máš 1 pracovní list ( PL1 AJ 4 MČ) 
- PL ( Křížovka se zvířátky) má tajenku. Až vyplníš, pošli vyplněnou tajenku na můj 

mail ( nemusíš posílat celou křížovku) 
- Užívej si všechny anglické programy na počítač a na stránce školy Angličtina, year4 

a vyzkoušej si doma STORY. 

 

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/ 

- do sešitu vypracujte cvičení z učebnice na str. 31/ cv. 5 (Podle obrázků a vzoru 
utvořte kladné a záporné věty. Co mají/nemají?) 

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


- Tento týden vás čeká procvičování slovíček ze třetí lekce. Zvládnete to sami bez 
slovníčku? Vypracujte pracovní list (AJ 4 Madrova) a odešlete na email: 
madrova@zsrtyne.cz 

 

 

mailto:madrova@zsrtyne.cz

