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Plán práce na týden 6.4. – 10.4. 2020 pro čtvrťáky 

Milé děti je před námi další týden a já jsem pro vás nachystala nové úkoly. Moc 

na vás myslím a doufám, že úkolů je tak akorát a daří se vám je zdárně plnit. 

Klidně mi napište, jestli je toho moc nebo málo, budu se snažit vám vyjít vstříc. 

Od tohoto týdne bychom se také měli asi jednou týdně vidět a slyšet díky 

videohovoru na počítači, tak moc doufám, že to klapne. Budete se tak moct 

přímo na něco zeptat a já vysvětlit nebo si můžeme povědět, jak se nám daří. 

Setkání by mělo proběhnout v úterý 7.4. v 10hodin. Odkaz na připojení byste 

měli mít ve školním mailu. 

 Pokud máte možnost, choďte hodně ven, teď by měly přijít slunečné teplé dny, 

tak ať nám sluníčko může dodat potřebnou energii. 

Moc vás zdravím       ! 

Český jazyk 

V českém jazyce budeme i nadále procvičovat vzory podstatných jmen rodu 

mužského. 

Pracovní sešit – str.48 ( podstatná jména rodu mužského ze cvičení 46 přepište 

do sešitu a určete vzor). 

Dále nabízím procvičování: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3

%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-muzskeho-rodu 
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Matematika 

Učebnice  

55/15 – jednotlivé příklady vypočítat (můžete využít písemné sčítání, odčítání, 

násobení, násobení má přednost) a potom je seřadit od nejmenšího k 

největšímu 

55/17 – znovu úloha s šípy, můžeš sčítat i 3 čísla 

Pracovní sešit 1 

35/7 – písemné odčítání a násobení 

36/1 a) pokus se doplnit součtovou tabulku, potom můžete zkusit spočítat úkol 

b) součet světlých polí a tmavých polí 

36/2 – podaří se ti doplnit čísla do indického násobení? 

K procvičování na internetu nabízím téma přednosti početních operací                

( co má přednost?) 

Nejvyšší přednost mají závorky, za nimi následuje násobení a 

dělení a nakonec sčítání a odčítání.  

https://www.umimematiku.cz/cviceni-poradi-operaci-zavorky 

Angličtina 

K tématu Velikonoc nabízím tato videa: 

https://www.youtube.com/results?search_query=steve+and+maggie+easter  
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Příští víkend nás čekají letos tak trochu jiné velikonoční svátky. I přesto věřím, 

že si každý doma nějak velikonoční tradice připomene. Ať už barvením vajíček, 

pečením velikonočních dobrot, vysetím travičky, výzdobou bytu nebo 

upletením pomlázky. Dají se také hledat schovaná vajíčka na zahradě nebo si 

třeba můžete vyrobit zajíčka z vyřazené ponožky      . 

http://www.jaksiudelat.cz/velikonocni-zajicci-z-ponozky-video-navod/  

Sice tuším, že her na počítači si teď děti užívají víc než dost, ale dám jeden tip 

na velikonoční hry na déčku. 

https://decko.ceskatelevize.cz/hry/velikonocni 

A tady odkaz na velikonoční kalendář. 

https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce 

Spoustu námětů na tvoření je třeba tady 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvo%C5%99en%C3%AD%20s%

20d%C4%9Btmi&eq=veli&etslf=12426&term_meta[]=velikonoce%7Cautocomplete%7C6&term_met

a[]=tvo%C5%99en%C3%AD%7Cautocomplete%7C6&term_meta[]=s%7Cautocomplete%7C6&term_

meta[]=d%C4%9Btmi%7Cautocomplete%7C6 

Pokud pošlete nějakou fotku, jak u vás Velikonoce probíhají, budu ráda. 

Přeji Vám hezké dny a těším se na naše videosetkání! 

Vaše paní učitelka Lucka 
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