
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 

 

11.3. 

 opakování vzorů rodu středního, ženského a mužského 

 uč. str. 133/cv. 2 (so sešitu školního – za každým podstatným jménem napsat do 

závorky vzor) 

12. 3.  

 vypsat ze všech vyjmenovaných slov všechna podstatná jména a určit u nich vzor (do 

sešitu školního) 

13. 3. 

 uč. str. 133/cv. 4 a) – přepsat do sešitu, doplnit i, í, y, ý a do závorky napsat 

k nedokončeným slovům vzor) 

16. 3. 

 SLOH – do slohového sešitu popsat svoji nejoblíbenější hračku 

 uč. str. 135/cv. 2, 3 (do školního sešitu) 

 

17. 3.  

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida - procvičování všech vzorů rodu středního, 

ženského a mužského 

 

Během volna číst svoji rozečtenou knihu. Nejpozději do 8. 4. je odevzdání a prezentace 

prvního referátu o vybrané a přečtené knize.  

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida


4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 

 

11.3.  

 Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník 

 uč. str. 34/cv. 1, 3 (vypsat a dokončit věty z tohoto cvičení do sešitu), 5 a 6 – všechna 

tato cvičení narýsovat do sešitu 

12. 3. 

 písemné násobení dvojciferným činitelem  

 uč. str. 36/cv. 10 (vypočítat do sešitu) 

 

13.3. 

 zopakovat písemné dělení 

 uč. str. 36/cv. 13 (do sešitu) 

 slovní úloha – uč. str. 37/cv. 15, 16 (do sešitu) 

 

16. 3. 

 procvičovat písemné násobení dvojciferným činitelem 

 uč. str. 37/cv. 17 (do sešitu) 

 zopakovat zápis rovnic – uč. str. 37/cv. 22 (do sešitu) 

 

17. 3. 

 uč. str. 40 – orientovat se v jízdním řádě 

 uč. str. 40/cv. 2 a 3 – řešení jednoduchých rovnic (do sešitu) 

 

 

 

 



Anglický jazyk 4. roč. – Úkoly na období 11. až 17. března 

 

11. 3. 

Unit 19 – We love dogs 

Naučit se již zapsaná slovíčka 

WB cv. 2 s. 40  - chybějící slova vyhledat v textu v učebnici s. 40. 

WB cv. 3 s. 40 

 

13. 3. 

WB všechna cvičení na s. 41 

 

16. 3. 

Unit 20 – Let’s cook 

zapsat a naučit se nová slovíčka z WB s. 66 

WB s. 42 cv. 1 a s. 43 cv. 4 

 

 

WB = pracovní sešit  

 



Přírodověda 4. ročník  - dopravní výchova 
 

čtvrtek 12. 3. 2020  

 Jdi na internet, https://www.dopravnivychova.cz/, pusť si 3 videa na hlavní stránce: 

 Přecházej pozorně!, Buď vidět!, Vždy se připoutej!   

Zapiš do sešitu obsah videí. O každém videu 2 věty. 

 

úterý 17. 3. 2020 

Jdi na internet, 

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4

_rocnik_082019.pdf, pracovní list OPAKOVÁNÍ  

Úkol č. 1. zapiš/vypiš do sešitu. 

Úkol č. 2 překresli a správně popiš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dopravnivychova.cz/
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4_rocnik_082019.pdf
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4_rocnik_082019.pdf


Vlastivěda - 4. A, učivo od 11. 3. do 17. 3. 

 

ČTVRTEK 

1)Učebnice str. 15 – 16 (Kníže Oldřich a Božena) 

Zápis do sešitu:   

Za vlády knížete Oldřicha byla k Čechám trvale připojena Morava. 

 Nechal vybudovat Sázavský klášter.  

Vzal si za ženu prostou dívku Boženu. Jejich syn Břetislav se stal příštím knížetem . 

Dobrovolný úkol: 

Dějiny udatného českého národa (Čechy na přelomu tisíciletí, Oldřich a Božena, Sázavský klášter)  

Youtube.cz 

 

ÚTERÝ 

2)Učebnice str. 16 – 17 (Břetislav a Jitka) 

Zápis do sešitu: 

Břetislav I. patří k nejslavnějším českým knížatům.  

Na ochranu země začal budovat pevné strážní hrady. 

Snažil se o zavedení pevného křesťanského řádu. 

Stanovil STAŘEŠINSKÝ ZÁKON (vládnoucím knížetem se stane vždy nejstarší příslušník 

přemyslovského rodu). 

Dobrovolný úkol: 

Dějiny udatného národa českého (Břetislav a Jitka) 

Youtube.cz 


