
4. třída 
 

Vlastivěda 
 
Kapitola – Lidé a čas str. 3- udělat výpisky 
Str. 4-10- přečíst a udělat výpisky 
 

Angličtina 

lekce 20 

• str 42, 43 pročíst 

• napsat slovíčka do slovníčku 

• 40/2 napsat do sešitu- 4 další otázky vymyslet 

• do sešitu nakreslit a popsat kuchyňské náčiní z lekce 20 

• 43/4 přepsat do sešitu 

• Trénovat ústně krátkou odpověď - Yes, I do, No, I don‘t 

 

Matematika + geometrie   

• Matematika – do pátku dokončit veškeré zadané úkoly. Převody jednotek již znáte, tak to 
pro vás bude snad jednodušší, někteří si to zopakují a procvičí. Násobení dvojciferným 
činitelem – pěkně procvičujte, nezapomeňte si pěkně zopakovat násobilku a při písemném 
násobení zachovat správné psaní číselných řádů pod sebe (jednotky pod jednotky, desítky 
pod desítky apod.). 

 

• Z geometrie – ať umíte narýsovat pomocí kružítka pěkné kružnice a znáte vzorečky pro 

obvod čtverce a obdélníku – hlavně je umět použít v praxi 😊  

 

Přírodověda  

• Přírodověda – dodělávejte a opakujte si látku, kterou jste se naučili. 

Doporučuji se podívat a zahrát si on-line hru, pomocí které si pěkně procvičíte jak matematiku, tak 
přírodovědu.  

 



Odkaz: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz 

Heslo: ucimesedoma 

Český jazyk  
• učebnice český jazyk - str. 55 - přečíst poučky o skloňování podstatných jmen rodu 

mužského 

• zařazování ke vzorům stejným způsobem jako u rodu středního a ženského – dělali jsme ve 
škole 

• Říci si podst. jméno v 1. p. č. j., potom ve 2. p. č. j. a podle koncovky přiřadit ke vzoru. 
Např.: 1. pád dům 
             2. pád bez domu jako hrad bez hradu 
 
              1. pád chlapec 
               2. p. bez chlapce jako muž bez muže 

• český jazyk učebnice str. 55 cv. 2 - do dvou sloupců vypsat podst. jm. r. muž. (buď do 
školního sešitu nebo na papír) 

                 r. muž. živ.                               r. muž. než.  
 

• pracovní sešit str. 46 cv. 36 - píšeme tužkou nad podst. jméno pád 
                              str. 46 cv. 38 - nadepsat vzor 
 
 čtenářský deník – do konce května zapsat 2 knihy 
 
 
 
 


