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4. třída 
 

Angličtina- koberova@skolajinocany.cz 

Lekce 25- vypsat slovíčka 
52/1 přečíst a přeložit 
52/4 prostudovat 
53/5 + 6 ústně 
Písemná cvičení uděláme ve škole 
 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
1. Povrch krychle a kvádru 
 - uč. str. 47/cv. 3, 4, 5 + str. 48/cv. 3 (vypočítat do sešitu na geometrii) 

           2. Geometrie – opakování 
 - vypracovat do školního sešitu na geometrii (uč. str. 52/cv. 1,4 ;   
                                              str.53/cv.9,10,12,13,14,15,16,19,20,21) 
 !kompletně si zopakujte učivo z geometrie za celý školní rok, ať to umíte! 
             - dostanete jednoduchou opakovací prověrku  
 

- Pro žáky, kteří se nezúčastní od 25. 5. výuky: 

- Gregovská, Kabátník, Petržilka, Stachová – Čeká vás poslední učivo, a to jsou ZLOMKY, SLOVNÍ 
ÚLOHY, PŘÍMÁ ÚMĚRNOST, NEROVNICE 
 - ústně si projdete strany v učebnici + budete si počítat příklady, učivo se naučte!  
                   str. 12,13,15,16,17,18,20,21,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,43,44,49-51 
- odevzdáte mi k nahlédnutí do pátku 12. 6. 2020 
- v případě nejasností mě kontaktujte na e-mailu. 
- Michal Petržilka doručí do školy vypracované učivo od 10. 3. 2020 
 

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
tento týden si vypracujete referáty z učiva, které jste si již doma probrali, od 22. 5. je budete 
prezentovat ostatním dětem, bude to pro vás opakování. Referáty si pečlivě připravte, vlastnoručně  
napište body, o kterých budete hovořit, nakreslete klidně i obrázek, připravte si pro svou skupinu pár 
otázek atd. Držte se učebnice.  (pozn. referát se říká, nečte, je to mluvený projev, můžete mít papír 
s body)  

- JMÉNO, TÉMA REFERÁTU, STRÁNKY V UČEBNICI 

1. Vilček – Skupenství látek (uč. str. 37 – 39) 
1. Štětina – Skupenství látek (uč. str. 37 – 39) 
2. Šandalla – Nerosty a horniny – základní rozdělení a vysvětlení (uč. str. 40 – 41) 



 

Týden 18.5.-22.5. 

 
 

2. Skopový - Nerosty a horniny – základní rozdělení a vysvětlení (uč. str. 40 – 41) 
3. Soldátová – Horniny - žula, vápenec, mramor, pískovec (uč. str. 42) 
3. Dolejší - Horniny - žula, vápenec, mramor, pískovec (uč. str. 42) 
4. Franz – Nerosty – křemen, slída, živec (uč. str. 43) 
4. Veselý - Nerosty – křemen, slída, živec (uč. str. 43) 
5. Šmejkalová – Drahé kovy – zlato, stříbro, diamant (uč. str. 44) 
5. Horáčková - Drahé kovy – zlato, stříbro, diamant (uč. str. 44) 
6. Strnad – Energetické suroviny – uhlí, ropa, zemní plyn, uran (uč. str. 45 – 46) 
6. Šimáček - Energetické suroviny – uhlí, ropa, zemní plyn, uran (uč. str. 45 – 46) 
7. Jandová – Délka, hmotnost, teplota, čas (uč. str. 48 – 51) 
7. Majer - Délka, hmotnost, teplota, čas (uč. str. 48 – 51) 
8. Stárková – Příroda na jaře (uč. str. 52 – 55) 
8. Potužníková – Příroda na jaře (uč. str. 52 – 55) 
9. Panzner – Příroda na jaře – potok a řeka (uč. str. 56 – 60) 
9. Andrlík – Příroda na jaře – potok a řeka (uč. str. 56 – 60) 
10. Malečková – Příroda v létě – pole (uč. str. 61 – 65) 
10. Vejrostková – Příroda v létě – pole (uč. str. 61 – 65) 
 

- Pro žáky, kteří se nezúčastní od 25. 5. výuky: 

- Gregovská, Kabátník, Petržilka, Stachová – do pátku 12. 6. mi odevzdáte vypracované úkoly + 
poznámky v sešitě z témat: PŘÍRODA V LÉTĚ, ČLOVĚK A PŘÍRODA – ochrana přírody (rozsah učebnice 
– str. 61 – 77) – potom uzavřu známky za 2. pololetí kompletně. 

Petržilka Michal doručí veškeré úkoly od 10. 3. 2020 ke kontrole, děkuji.       

 
 

Český jazyk- korenova@skolajinocany.cz 
Vypracujte cvičení v pracovním sešitě str.52/cv. 8, 9., 10, 11 
vypracujte pracovní list na slovesa 
úkoly už neposílejte, odevzdáte mi je 25. 5. ve škole 
Těším se M.  Koreňová 
 

Vlastivěda- krenova@skolajinocany.cz 
https://edu.ceskatelevize.cz/doba-ledova-kamenna-a-bronzova-5e442260e173fa6cb524ab6b 

https://edu.ceskatelevize.cz/keltove-v-cechach-5e441a66f2ae77328d0a6c0d 
https://edu.ceskatelevize.cz/zacatek-pouzivani-kovu-5e441a66f2ae77328d0a6c0b 
https://edu.ceskatelevize.cz/praotec-cech-5e441a67f2ae77328d0a6c1b 
https://edu.ceskatelevize.cz/samova-rise-5e441a67f2ae77328d0a6c20 
https://edu.ceskatelevize.cz/povest-o-zalozeni-premyslovskeho-rodu-5e441a68f2ae77328d0a6c2b 
https://edu.ceskatelevize.cz/velka-morava-5e441a67f2ae77328d0a6c24 
Učebnice str. 25 – 27 přečíst Život v Čechách před tisíci lety – udělat výpisky do sešitu 
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