
Třída 4.B (23.3. - 27.3.) 
 
Milé děti ze 4.B, 
 
posílám vám učivo na tento týden. Podívejte se s rodiči do Bakalářů, nebo na jejich e-mail,                 

kam posílám k učivu více informací, které se vám budou hodit. Veškeré učivo si udělejte do                
neděle 29.3. Čeká nás novinka. Kdo budete mít možnost, zkusíme se spojit na “online              
hodinu”. Více informací zasílám rodičům přes Bakaláře a v e-mailu. Také zkusíme používat             
Google Classroom - více informací pošlu rodičům. Uvidíme, jak nám to bude fungovat.  
 Samozřejmě stále platí, že v případě jakýchkoliv dotazů mi dejte vědět. 
 
Úkol, který je podbarvený žlutě, prosím vyfoťte a pošlete mi jej například přes WhatsApp               

nebo na e-mail do neděle 29.3. 
 
 Přeji vám, ať jste zdraví a s učivem ať se vám daří.  

         Vaše paní učitelka Gabriela Vlková 
 
 
 
Český jazyk - skloňování podle vzorů rodu mužského 
 

- PS str.15, 16 
- učebnice 

- str. 55/ žluté rámečky si přečti 
- str. 56/tabulka - přepsat do sešitu vzor PÁN 
- str. 56/ cv.3 (vyber si 3 zvířata) napiš do ČJ školní 
- str. 56/cv. 5 ÚSTNĚ 
- str. 57/ cv. 6 a 7A napiš do ČJ školní 

 
Český jazyk - psaní + Výtvarná výchova + Svět práce 
 

- Vytvoř komiks. Použij alespoň jeden papír velikosti A4 (velikost jako stránka v            
pracovním sešitě z češtiny), udělej zde minimálně 9 políček. Pokud máš chuť, může             
být tvůj komiks delší :). Nezapomeň na název komiksu a podpis své práce. Kdo chce,               
může tvořit na počítači. 
 

Český jazyk - čtení 
 

- Pokračuj ve čtení vlastní knihy, zapiš knihu do Čtenářského deníku. Do konce března             
bys knihu měl/měla mít zapsanou. 

 
Matematika 
 

- str. 64/ cvičení 18 
- str. 66/ cvičení 6, 7, 10, 11 
- pracovní list, který posílám rodičům 



Vlastivěda 
 

- Velkomoravská říše 
Český lev: 

- https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4&list=PLnplwgXmL676ZF4
XY6BrbKpRFABnZExbv&index=10 

- učebnice str. 13 a 14 
- PS str.10 

 
 

Přírodověda 
 

- Projít si přírodní společenstva, která jsme společně probírali: 
 

- OKOLÍ NAŠICH DOMOVŮ (str.26) 
- LES (str. 38, 43) 
- LOUKA (str. 50) 
- POLE (str. 58) 
- VODY A BAŽINY (str.66). 

 
Připomeň si rostliny a živočichy, kteří se v daném společenstvu vyskytují. 

 
 
Hudební výchova 
 

- Pokračuj s tréninkem písniček z pohádky Lotrando a Zubejda. 
 

 
Tělesná výchova 
 

- Určitě si každý den trochu zacvič, proběhni se nebo se protáhni :) .  
 
 
Procvičování online například: 
 
http://www.kaminet.cz/ 
https://skolakov.eu/ 
https://www.matika.in/cs/ 
https://www.gramar.in/cs/ 
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