
4. třída - Plán domácí výuky na období od 4. 5. do 8. 5. 2020 

Děkuji za vzorné zasílání vypracovaných úkolů . Máme tu další zkrácený týden, tak podle 
toho zadám i domácí přípravu. Přeji příjemný prodloužený víkend.  

          Jana Mertlíková 

 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden pokročíme ve slovesech. Podíváme se na minulý čas UČ str. 71 

Minulý čas se skládá z: 

pomocného slovesa být           a              z příčestí minulého (zakončeno –l, -la, -lo, -li, -ly,)  

já jsem      přišel 

ty jsi      přišel 

on    přišel  (zde se sloveso být vynecháno, ale i tak je   

                                                                      to složený tvar) 

my jsme   přišli 

vy jste   přišli 

oni   přišli (složený tvar) 

Časujte si ústně slovesa dle učebnice, projděte si str. 71 cv. 1 

POSLAT:  vyčasujte sloveso utíkat v minulém času 

 

MATEMATIKA 

Budeme se věnovat geometrii. Naučíme se rýsovat čtverec a trojúhelník. Potřebujeme k tomu 

 trojúhelník s ryskou. Podrobný postup je v učebnici na straně 93. Přečti si cvičení 1 a 2 a  

zkoušej rýsovat.  

POSLAT: Narýsujete mi jeden čtverec o straně 4 cm a jeden obdélník, který má strany 2 cm  

a 5 cm. Nezapomeňte, že je potřeba si nejdříve udělat náčrtek s pojmenováním vrcholů a 

 vyznačením velikostí stran. Geometrické tvary si sami pojmenujte. A pak už rýsujeme.  

Nezapomeňte na camprdlíky  (určitě víte, co myslím, říkám to často). 



VLASTIVĚDA 

Pročtěte si severní Čechy – str. 19 – 21. Povrch, vodstvo a podnebí, obyvatelstvo a města.  

Stále pracujeme s mapou a vše i ukazujeme. Příští týden bude zbytek severních Čech,  

připravím zápis a otázky.   

 

PŘÍRODOVĚDA 

viz příloha 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

POSLAT: pokud jste si vyrobili čarodějnici, vyfoťte ji a pošlete mi fotku. Pokud ne, nějakou  

 namalujte a pošlete . Nebo namalujte, jak jste trávili čarodějnice. 

 

ANGLICKÝ JAZYK  ( Machačová Yvona) 4. ročník 

- Znáš už nová slovíčka ( big, small, new,…)? Vyzkoušíme tvoje znalosti na pracovním 
listu. 

- Dnes máš 1 pracovní list  na opakování, vyplň a přepošli na můj mail 
- Pracuj ve WORKBOOK  : page number 27 / 3 ( všichni doplní), 27/4 ( for fast  - 

rychlé kids) 

- READING ( čtení) : přečti si dopis od Toma a začni si psát svůj dopis. Máš čas, pošli  
mě ho do konce května – pokud budeš FAST , můžeš poslat i dříve. 

- Opakujeme si angličtinu na PC , vyzkoušíme Angličtinu Year 4  na školním webu 

- ENJOY SUNNY DAYS ! HAVE FUN! 

  

ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. Martina Mádrová 

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

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

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

- tento týden vás opět čeká naše nové sloveso HAVE GOT, podíváte se na otázky a 
krátké odpovědi 

- v přiloženém pracovním listu (aj-madrova) najdete, jak se takové otázky a odpovědi 
k nim tvoří, přehledné tabulky najdete také ve vašem pracovním sešitě na str. 68/ 3.3, 

3.4 

- vypracovaný pracovní list pošlete na email: madrova@zsrtyne.cz 

https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
mailto:madrova@zsrtyne.cz


- podívejte se na již dobře známé video https://www.youtube.com/watch?v=ssJI-

SO5lXA - tentokrát v čase 1:55 – 2:30 a opakujte, jak se správně otázky tvoří 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ssJI-SO5lXA
https://www.youtube.com/watch?v=ssJI-SO5lXA

