
Třída 4.B (11.3. – 20.3.) 
 
Český jazyk - procvičování skloňování podle vzorů rodů středního a ženského 

 do ČJ školní si napsat skloňování podle vzoru KOST – str. 50 poslední sloupec 
tabulky + vzor KOST je měkký vzor, v koncovkách píšeme I 

 učebnice – str. 52/cv. 9, str. 53/cv. 12 a 14, str. 54 
 PS – str. 12, 13, 14 
 Děti dostaly pracovní list na procvičení doplňování I/Y v koncovkách 

podstatných jmen (3 sloupce už máme hotové) – ať si děti dodělají zbytek (list 
má dvě strany, vyplnit tedy strany obě). 
 

o Je důležité si vše pořádně zdůvodňovat: 
př. uzené ryb_ - TA ryba bez ryby JAKO TA žena bez ženy, uzené ryb_ JAKO 
uzené ženy, píšeme tedy Y 
 

 Procvičování učiva na webu: 
o https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida - Podstatná jména rodu středního 

+ Podstatná jména rodu ženského 
o http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/1test.php - zde v pravé části jsou 

odkazy na procvičení učiva – děti se mohou podívat určitě na části Pád, 
Rod, Číslo, Vzory rodu ženského, Vzory rodu středního, Pád-rod-vzor. 
Také jsou zde odkazy na zkoušení. Prosím, ať děti zadají moji e-mailovou 
adresu gabriela.vlkova@zstaborska.cz a výsledky testů, které si udělají, mi 
pošlou (každý pošle alespoň 1 test z částí: Vzory rodu ženského, Vzory 
rodu středního, ale samozřejmě mohou děti poslat více testů). Děkuji. 

Český jazyk – psaní – Dopis 

 Děti mi napíši dopis, který mohou napsat na počítači a poslat mi jej e-mailem 
(gabriela.vlkova@zstaborska.cz), nebo jej napíši ručně a odevzdají jej, až se 
uvidíme. V dopise nechybí datum, oslovení, sdělení a nějaké otázky, rozloučení se, 
podpis. Napsané po sobě kontrolujeme . 

Český jazyk – čtení 

 Čtení vlastní knihy, postupně zápis do čtenářského deníku, který bychom měli 
odevzdat 1. dubna. 

 
Matematika 

 učebnice str. 62/6, 7, 8, 9 
 učebnice str. 106 a 107 
 Procvičovat násobilku, dělení, sčítání, odčítání . 

o Možno procvičovat početní operace například zde: 
o https://www.matika.in/cs/#4 
o https://skolakov.eu/matematika-4-trida 
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Vlastivěda 

 Zopakovat si téma pravěk, stěhování národů, příchod Slovanů (str. 5-9) 
 Přečíst si o tom, jak Avaři napadli Slovany a jak k nám přišel franský kupec Sámo 

– str. 10. 
o Podívat se na video o udatném českém 

národu: https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco&list=PLnplw
gXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=9 

 Připomenout si staré pověsti české – společně jsme si je vyprávěli, máme je 
zapsané v čtenářském deníku (ti, kdo nebyli ve škole, si pročtou str. 11) 

o Možno podívat se na některé pověsti nejen s českým lvem: 
o https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE&list=PLnplwgXmL676

ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=8 
o https://www.youtube.com/watch?v=TeWjikhhPrM&list=PLnplwgXmL67

6ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=11 
o https://www.youtube.com/watch?v=tqQxBP-dS-

g&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=3 
o https://www.youtube.com/watch?v=4ur0sioXi0A&list=PLTHuqoc0y_Xz1

_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=4 
o https://www.youtube.com/watch?v=eCsTBZnZxoY 
o https://www.youtube.com/watch?v=dLhHAZ6RMus&list=PLTHuqoc0y_X

z1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=7 
o https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg&list=PLnplwgXmL676

ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=17 
o https://www.youtube.com/watch?v=bm8zNj6A8-

g&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=19 
 Pracovní sešit – str. 8 a 9 – pro zopakování si . 

Přírodověda 

 Naposledy jsme si povídali o rostlinách v okolí vod a bažin. Zvířata jsme 
nedokončili. Děti si dočtou str. 69-71 a do sešitu si jména zvířat napíšou (mohou 
přidat i zajímavosti, které se dočtou, nebo které znají, také mohou nakreslit 
obrázek). 

Hudební výchova 

 Trénovat text na divadlo a písničky z pohádky Lotrando a Zubejda (YouTube) . 
o Pod dubem, za dubem 
o Dáme klukovi školy 
o Mniši jsou tiší 
o Řízni, řízni, řízni 
o Seznamte se 
o Putování, putování 
o Nám se stalo něco překrásného 

 Pokud mají děti možnost, mohou si pohádku pustit. 

 
 V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ MI DEJTE VĚDĚT . Gabriela Vlková 
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