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Vážení rodiče, milí čtvrťáci,                                                                                                                  16.3.2020                                                                   

posílám Vám informace k domácímu vzdělávání po dobu trvání mimořádného opatření, kdy se 

nemůžeme společně vzdělávat ve škole. Učivo je přibližně na 2 týdny. Zkuste si doma společně 

nastavit pravidla, vyhovující oběma stranám, aby pro Vás společné učení bylo pokud možno příjemné 

a co nejméně zatěžující. Zhodnoťte  si množství i obtížnost úkolů. Pokud byste čemukoliv nerozuměli, 

můžete se na mě obrátit nebo to vynechat a my to potom ve škole probereme a doplníme. 

 

Český jazyk 

Hlavním učivem jsou vzory podstatných jmen. Probrali jsme již vzory rodu středního a ženského. Děti 

se učily podstatná jména správně skloňovat, tvořit správné tvary podle zadaných kategorií, doplňovat 

správné i/y v koncovkách. Teď čeká děti seznámení s mužskými vzory podstatných jmen. 

1) Děti si dotvoří knížečku se vzory 

2) Do školního sešitu si zapíší přehled zařazování podstatných jmen rodu mužského ke vzorům 

(uč. str.55) 

3) Je třeba si s dětmi vysvětlit nový pojem – životnost a neživotnost u mužského rodu  – str.55 

4) Do školního sešitu si pak zvlášť zapsat každý vzor i se žlutým rámečkem, jak jsme zvyklí.    

5) Ke každému vzoru doporučuji vypracovat tato cvičení z učebnice do cvičného sešitu. 

Vzor PÁN  - str. 56/3 (4 slova), 57/4, 57/5 

Vzor HRAD – str. 57/9 (4 slova),  58/10,11 

Vzor MUŽ – str.58/14 (4 slova), ústně se zdůvodněním 59/15,16,17 

Vzor STROJ – str.59/19 (4 slova), 59/18,  60/20 – do sešitu určit pády 

Vzor PŘEDSEDA – vyskloňovat si do školního sešitu slovo „nezbeda“ 

Vzor SOUDCE – vyskloňovat si do školního sešitu slovo ochránce – pozor na 5.pád 

 

Doporučuji procvičování na stránkách www.skolakov.eu  - Český jazyk 4.třída – vyjmenovaná slova, 

vzory podstatných jmen. 

 

Matematika - nabídka cvičení k vypracování 

Rovnice – ( nové zvířátko – kůň) - uč. 46/11, 46/12, 47/12 

Součtové trojúhelníky s podmínkou na str. 47/17 – děti mohou vyzkoušet, zda budou úspěšné 

 Geometrie – 46/15 – do geometrického sešitu 
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                         48/1, 48/2 – přečíst si růžový rámeček s informacemi o rovnoramenném a 

rovnostranném trojúhelníku, manipulovat se dřívky ( např. nalámané špejle, sirky) 

Cvičení 50/12 – doplnit scházející délky u obdélníků, když znám jejich obsahy 

Pracovní sešit – děti mohou udělat všechna cvičení po str. 32 

- Nové cvičení na str.33/1,2,  34/3 

Angličtina 

Opakovat 7.lekci – dny v týdnu, tvoření otázek, časování slovesa „být“ 

8.lekce – uč. str.76 – 79 – zapsat si slovíčka 

                 pr.s. 67 – 70 

Ideální by bylo procvičovat na počítači, nabízím opět  www.skolakov.eu - Angličtina pro 3. a 4. a 

5.třídu.  

Čtení 

Čtení s porozuměním str. 40, 41 

Čtení s porozuměním str. 46, 47 

Čtení vlastní knihy, ideálně číst i někomu nahlas, třeba i plyšákovi 😊. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví a veselé mysli L.Seberová! 

 

Vlastivěda a Přírodověda 

Milí žáci, práce je v pracovním sešitě, pokud si nebudete vědět rady použijte učebnici, jak jste zvyklí. 

Pokud chcete více informací, zkuste si je vyhledat na internetu. 

Vlastivěda – PS – str – 4,5,6,7, 

Přírodověda – PS – str – 26,27,28, 

                              Ekosystém park – jaro – Ps – 29,30 

 

Posílám pozdravy a těším se na vás paní učitelka Nikola. 
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