
Třída: 4. A  
 

14. 4. – 17. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura + 

skupinka 

Podstatná jména rodu mužského 

učebnice str. 98/5 (písemně – pády napsat do závorky za slovní spojení) 

str. 98/8a,b (písemně – opsat tučný výraz a za něj do závorky napsat pád a vzor) 

 

Učivo lze procvičovat také na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

nebo https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho 

čtení – vlastní četba 

sloh – učebnice str. 126 - přečíst si, jaké způsoby komunikace existují 

str.126/2 (na veselkova@1zsdobris.cz mi poslat krátkou zprávu o tom, jak se máte, 

jak trávíte čas) 

 

Na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid najdete pracovní list č. 1, který můžete 

vypracovat a zaslat ke kontrole. 

 

Anglický jazyk 

My free time 

Uč. str. 43/přečíst si a do školního sešitu z rámečku vypsat a přeložit vazby s go 

pracovní sešit: str. 43/3, 4; str. 45/7 

Procvičovat téma MUSIC a SPORTS na 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

 

Matematika 

M - Čísla do milionu - porovnávání, sčítání, odčítání 

uč. 3. díl - str. 3/cv. 2 (porovnat čísla), cv. 3 (bez zkoušky) 

             str. 4/ cv. 7, 9, 11, 12 

             str. 5/cv. 13, 14 (zaokrouhlit), 16, 19 

G - PS - str. 19/cv. 1, 2, 3 

       uč. M 2. díl - str. 49/cv. 1, 3 

Učivo lze procvičit na http://matematika.hrou.cz/c/4.trida a na https://skolakov.eu/ 

Na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid najdete pracovní list č. 3, který můžete 

vypracovat a odeslat na adresu kladrubska@1zsdobris.cz. Po opravení zašlu zpět. 

Informatika 
http://matematico.cz/ (matematická hra) 

Vlastivěda 

Dodělávání referátu o Karlu IV. 

Učebnice str. 38 - 39 (život ve Středověku) 

PS str. 21 – 22 

 

Přírodověda 

Opakování polního ekosystému - prac. sešit str. 25/1 (na známky - popsat názvy 

kulturních rostlin k obrázkům) - vyfotit a poslat na cisarova@1zsdobris.cz, str. 

27/1-4 (ekosystém pole - celá strana). 

 

Tělesná výchova 

Vybrat si jedno video na 

stránce https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?vie

w_as=subscriber a podle něj si zacvičit. 
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