
 

  
TŘÍDA:4.C  

  
Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků:  

Český jazyk a literatura 

PRAC. SEŠIT -  Pravopis podstatných.jmen str.13 celá ústně, písemně g,h,i,.  

 

SLOH – učebnice str.90 písemně (dopis a adresa).  

 

ČTENÍ – pracovní sešit Čtení s porozuměním: přečíst a vypracovat str. 22-25 

 

Anglický jazyk 

Kolik je hodin: 

1. Najdi si na youtube.com video, kde je vysvětlení, jak se v angličtině říká čas. My 

jsme se zatím učili pouze „celou“ a „půl“. Na následujícím videu je vysvětlen i 

zbytek. Nejdřív si pusť video celé, sleduj a přemýšlej, potom si ho pusť podruhé, 

zastavuj po každém otočení ručiček a zkus čas říct nejdřív ty, potom zkontroluj ve 

videu https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 

2. Pracovní sešit str. 39 cv. 4. V tabulce s názvem „Bingo“ najdeš digitálně napsané 

časy. Je jich 12. Hru si zahrajeme až ve škole, ale ty si do školního sešitu tyto časy 

přepiš pod sebe s velkými rozestupy. Vedle každého času nakresli kulatý ciferník 

(hodiny)a čas do každého z nich zakresli. Pozor, ať je jasný rozdíl mezi velkou a 

malou ručičkou. Potom vedle napiš slovy, kolik je na ciferníku hodin. 

Čísla 1 – 100: 

Na youtube.com si najdi písničku, kterou jsme ve třídě poslouchali. Písnička se 

jmenuje „High numbers song“. Stačí se učit čísla 1 – 100. Kdo chce, může 

samozřejmě i ta vyšší.  Písničku si zazpívej každý den. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 

  

Matematika 

 PRACOVNÍ SEŠIT zelený str.20, 22-24 vypracovat, UČEBNICE ústně str. 47, 

písemně cv. 8 a 11, GEOMETRIE učeb. str.29, prac.seš. vypracovat str.20 a 21 

 

Vlastivěda 

Učebnice str.21-24 přečíst, do sešitu opsat text ze str.24 (ZAPAMATUJ), vypracovat 

v pracovním sešitě str.11 

 

Přírodověda 

 UČEBNICE str.40-44 přečíst, do sešitu nakreslit obrázek na str.41 (vrstvy planety 

Země) a opsat texty vyvřelé, usazené a přeměněné horniny. Zároveň k jednotlivým 

druhům přiřadit konkrétní názvy hornin ze str.42-43. 

 

Informatika 

1) V aplikaci (word) v deseti až 16 větách popište zážitky za poslední týden a 

činnosti, kterými si krátíte čas po dobu nuceného volna. 

2) Text zkopírujte a označte kurzívou 

3) U zkopírovaného textu každou druhou větu označte tučným písmem 

4) Nakreslete obrázek vaší oblíbené činnosti (v programu malování), uložte ho jako 

obrázek a vložte pod vámi napsaný text ve wordu.  

 


