
Týdenní plán  od 20.4. do 25.4.- Učíme se na dálku 
Plán vždy najdete na vaší emailové adrese + na webových stránkách - https://zdar4c.tridnistranky.cz/uvod/ 

 

Čjl  
 

PONDĚLÍ 
1) Opakování vzor – pán, hrad, muž, stroj 

• Pětiminutovky str. 49/2 sloupečky 
 2) NOVÉ UČIVO – VZOR PŘEDSEDA, SOUDCE (učebnice str. 80)  

• Obě žluté tabulky v učebnici str. 80  přečíst + tabulka modrá dole přečíst+ tabulky skloňování v učebnici. 
• Ústně učebnice str. 80/1 
 PS str. 20/cv. 1-2 

 
ÚTERÝ 
1) Opakování 

 Do sešitu ČJ 1 učebnice str. 80/cv. 3 
 PS str. 20/cv. 3 
 Ústně učebnice str. 81/2, 82/cv.7 

 
STŘEDA – PROCVIČUJ ONLINE  

1. Opakování -  koncovky podstatných jmen: mužský rod 
 https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod-1-uroven/4327 

2. Vyber si 3 cvičení:  
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=4&subject=%C4%8Cesk
%C3%BD+jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid 
 
Kdo nemá možnost procvičovat na počítači, tak si udělá do sešitu str. 81/cv.5, 82/cv. 8  
(Tato zadání mohou sloužit i pro rychlíky.) 
 
ČTVRTEK 
1) OPAKOVÁNÍ 

 Vyber si 2 sloupečky, které nemáš hotové v pětiminutovkách od str. 43 po str. 49. 
 PS str. 20/cv. 1, str. 21/cv.2 
 Do sešitu ČJ 1 učebnice str. 81/cv. 3 – rychlíci  u tohoto cvičení i a) určit slovní druhy + u pods. jm. určit vzory 

 
Rychlíci: ústně učebnice str. 81/cv.1, 4 

https://zdar4c.tridnistranky.cz/uvod/
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod-1-uroven/4327
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid


Sloh - PÁTEK
  
 

Téma - popis pracovního postupu 
1. Učebnice str. 16 – přečíst dole žlutý rámeček + informace zde v rámečku: 
 
Popis pracovního postupu ukazuje, jak probíhá činnost, při které se snažíme něco vyrobit, opravit, uvést do 

chodu. Při popisu je nutné vyjmenovat nářadí, nástroje, materiál, suroviny. V popisu postupujeme v pořadí, jak 

za sebou činnosti v pracovním procesu následují, fáze postupu jsou zachyceny postupně stručně a jasně.  
 
 
2. Ústně str. 16/ cv. 1,2 
 

Čtení 
 

Vyber si 3 úkoly. 
1. Čítanka str. 130 - 131 
2. Karaoke čtení - O chamtivém rybáři. Pusť si video -  O chamtivém rybáři a čti s videem nahlas.  Zaměř se na intonaci 
(práce s hlasem) a zabarvení hlasu. Poté si můžeš vyluštit kvíz, který se nachází pod videem. 
https://decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni 
3. Čtenářská dílna  
Úkol: Čti si svoji rozečtenou knížku 20 min. Pak přemýšlej nad otázkou a do sešitu Čtení/sloh napiš odpověď.  
Otázka: CO BYS VZKÁZAL AUTOROVI KNIHY? 
4. Pracuj online – Přečti si text a vypracuj úlohy. Text je o době bronzové – opakování z vlastivědy. 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e97079bbfe0d  

Vlastivěda 1) Opakování – vodstvo ČR 
 PS str. 16/ cv. 1, 2 a 17/ cv. 5 – pracuj s mapou! 

2) Nové učivo: Počasí a podnebí ČR 
 Pročti si učebnici str. 29 
 Udělej si zápis do sešitu – opiš si dole v učebnici rámeček Zapamatuj si! 
 PS str. 18/ cv. 2,4 

 
Rychlíci: PS str.  17/cv. 4,6,7 a str. 18/cv. 1, 3 

M 
 
 

1) procvičuj počítání - PS str. 19, 20 (ke cvičení 11. b) si můžeš  v uč.str.40 připomenout, jak sestrojit grafický součet 
úseček - použij kružítko)  
2) Geometrie - obsah obdélníku 
      - uč. str. 22 - 23, pročti si a do geometrického sešitu si zapiš to, co je v růžovém rámečku na str.22 dole 
      - doporučuji: matyskova-matematika.cz, výuková videa, otevři 4.ročník geometrie a str. 31,32 (obsah obdélníku) 
3) budeš-li mít čas, počítej a procvičuj si také v Matematických minutovkách 1. i 2. díl (cokoliv, co ještě nemáš vypočítáno)  

https://decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni
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Přírodověda 1) pročti si učebnici str. 58 - 60  
2) sešitu si vypiš názvy živočichů, kteří žijí ve společenství potoků a řek 
 

VV + Pč Pro zájemce, vyber si: 
1. Omalovánky – mandaly – v souborech na stránkách třídy. 
2. Malování s čísly - https://www.youtube.com/watch?v=dw0ht6Rt-vI 
 

TV  
 

Pro zájemce: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLRck_4XB1c 

Angličtina p. uč. ŠTORKOVÁ - https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka--storkova-hana 
p. uč. HORTOVÁ - https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka--hortova-jarmila 

Informatika p. uč. SKALNÍK https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka-2-stupen--skalnik-miroslav 
p.uč. FILIPOVÁ - https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka-2-stupen--filipova-sarka-1 

 
Pokud něco nestihnete, není problém dodělat příští týden. 
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