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Milé děti,  

moc vás zdravím v novém týdnu. Doufám, že jste si všichni užili pěkné 

Velikonoce, i když byly letos tak trochu jiné než obvykle. Jsem moc ráda, že se 

nám vydařilo naše první on-line setkání. Setkávat bychom se takto měli každý 

týden, tak se na to moc těším. Tento týden to bude ve čtvrtek už v 9 hodin 

ráno, tak ať nezaspíte      . A tady jsou pro vás nové úkoly. 

 

Český jazyk 

Nezapomeň na pravidelné čtení, teď by na to mělo být času dost a dost. Pošlu Vám i 

Čtenářskou kartu k vytištění, abyste si mohli přečtené knihy zaznamenávat. 

I nadále budeme procvičovat kategorie u podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor).  

Pracovní sešit 49/48 – doplnit správné i,í/y,ý – využijete znalosti vyjmenovaných slov 

a na správná i/y v koncovkách podstatných jmen vám pomůžou vzory 

cv.49/49 – vyhledej 14 podstatných jmen a urči u nich vzor – vypiš do sešitu 

cv.49/50 – u podtržených podstatných jmen ze cvičení 48 určete pád, číslo, rod a 

vzor  

Pády, rody a vzory můžeš procvičovat tady: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/26 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/13 

 

Pošlu vám test na vzory podstatných jmen rodu středního. Doporučuji nedělat jej 

najednou, ale postupně po jednotlivých cvičeních. 
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Matematika 

Tento týden budeme procvičovat římské číslice. V mailu pošlu přehled o 

římských číslech. Připomínám naši pomocnou větu na římské číslice –  

„Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města.“  

(I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000) 

Nabízím tento odkaz, kde můžete procvičovat podle různé obtížnosti: 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/rimske-cislice 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-rimska-cisla 

http://do-skoly.cz/cs/courses/math/m-1/roman-arabic-numbers/default.aspx 

Bylo by dobré narýsovat si stovkovou tabulku a celou ji vyplnit římskými čísly. 

Pak můžete vyřešit cvičení v pracovním sešitě 36/3. 

 

Anglický jazyk 

Tento týden můžete procvičovat zvířata z farmy na tomto odkazu: 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zvirata-farma 

                 

  S pozdravem a přáním hezkých dní  

                                  paní učitelka Lucka 
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