
CORO prázdniny 

4. A - učivo 

30. 03. – 24. 04. 2020 (pokud se něco nezmění) 

Ahoj děti, posílám opět úkoly na vypracování a procvičení: 
Český jazyk 

Pracovní sešit: 

Str. 56 – celá samostatně 

Str. 57 – 1 a)b)c); 2 a)b) 

Str. 58 – 1 a)b)c); 2 a)b)c); 3 – celé; 4 a) 

Str. 59 – 1 – celé; 2 a)b); 3 a)b); 4 a)b) 

Str. 60 – 1 a)b)c); 2 a); 3 a)b); 4 a)b) 

Str. 61 – 1 a)b)c); 2 – celé; 3 a)b); 4 a) 

 

Učebnice: 

Str. 140/ ústně zopakovat 

Str. 136/ ústně 

Str. 141/ cv. 7 a 8 – ústně 

Str. 142/ ústně 

Str. 142/ cv. 11 písemně 

Str. 143/ ústně 

Str. 144/ cv. 13 a) – ústně; cv. 14 a 15 a) ústně 

 

Čtení: 

Četba svých knih (možno potom využít do čtenářského deníku) 

 

Matematika 

Pracovní sešit: 

Str. 28/ cv. 13 

Str. 30/ cv. 7 – 9 

Str. 31/ cv. 4 

Str. 32/ cv. 7, 8, 10, 11 

 

Matematické minutovky: 

Str. 22/ cv. 44 

Str. 23 - vypracovat všechna cvičení 

Str. 24 - vypracovat všechna cvičení 

Str. 25 - vypracovat všechna cvičení 

 

Učebnice matematiky 2. díl: 

Str. 15/ cv. 4, 5, 7 

Str. 16/ cv. 2, 6, 7 

Str. 17/ cv. 8 – 11; 13; 17 

Str. 20/ cv. 1, 4, 5, 7, 8 



Str. 21/ cv. 1, 4, + barevné rámečky 

Str. 22/ 2, 3, 5, 6, 7 písemně nebo ústně dle uvážení rodičů 

 

Geometrie: 

Zopakovat si: 

- Kolmice 

- Rovnoběžky 

- Kruh a kružnice (učebnice II. díl strana 18) 

- Postup konstrukce trojúhelníku (učebnice II. díl strana 25) 

 

Vlastivěda 

Str. 13 – 17 – pročíst a pamatovat si ☺ 

 

Hudební výchova: 

Zpívat všude a každý den, minimálně 10 minut … ☺ ☺ ☺ 

 
 

Angličtina – p.u. Klasnová 
 
Sledujte  tyto stránky na učivo angličtiny: 

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz 

jméno: anglictinaonline 

heslo: ucimesespolu 

 
Anglický jazyk – skupina p.u. Štrossové 

Milí rodiče a žáci,  

vše potřebné k domácí výuce angličtiny nejdete na těchto stránkách: 

https://1zszatecanglitina4trida.tridnistranky.cz/ 

jméno: anglictina4 

heslo:2000anglictina4 

 
 
Přírodověda  
 

Moji milí žáci. Jste doma již poměrně dlouho a asi budete doma ještě déle, než jste sami 

počítali. Proto se nyní v domácí přípravě soustřeďte především na hlavní předměty (Čj, Aj, M).  

Pokud však budete mít chuť a náladu na přírodovědu, budu ráda, a proto zde píši témata, 

která jsme měli probírat v měsíci dubnu. Není třeba nic opisovat do sešitu. Stačí si učebnici pročíst, 

prohlédnout obrázky a popřípadě využít interaktivní verzi v PC, která vám hodně pomůže. 

Stále počítám s tím, že využíváte buď učebnici nebo její interaktivní verzi v PC. 



Znáte naší interaktivní učebnici přírodovědy pro 4. ročník, se kterou pravidelně pracujete na notebooku, a která je nyní 

zdarma uvolněna na domácí procvičování po dobu 30 dnů. Stačí, když se zaregistrujete jako studenti na www.ucebnice-

online.cz. 

Poproste rodiče, aby vám s instalací pomohli, ale mnozí z vás si jistě poradí i sami. 

V dubnu nás čekala tato témata: 

LIDSKÁ SÍDLA (VENKOV) 

• živočichové (hospodářská zvířata, domácí mazlíčci, volně žijící živočichové)                                                                     

str. 54 – 58 – jsou zde pěkná videa a cvičení 

PARK (MĚSTO) 

• rostliny a živočichové   

str. 60 – 64 – také jsou zde pěkná videa a cvičení                                                                              

LOUKA 

• rostliny a živočichové   

str. 66 – 71 – také jsou zde pěkná videa a cvičení                                                                              

 

S programem v hodinách pracujeme pravidelně, tak určitě všichni ví, jak program funguje. Můžete si i 

zpětně procvičit vše, co jsme doposud probrali a možná někteří z vás ocení, že si vyzkouší 

procvičovací hry v klidu doma. Můžete si vyzkoušet ikonu AUDIO – ta slouží k tomu, že text 

z učebnice máte ve zvukové podobě, slabším čtenářům možná hodně pomůže. 

Pokud potřebujete radu, pomoc či něco vysvětlit, kontaktujte mě na e-mail: 

zastupce@1zszatec.cz 

Všem přeji mnoho úspěchů ve studiu a moc se těším, až se uvidíme ve škole. 

                                                                                          

 

                                                                                    Vaše paní učitelka Hana Smékalová 

 

Milé moje děti „takřka vlastní“, přejeme vám mnoho 

zdaru, pevné zdraví a nervy a těšíme se opět na 

shledání u nás ve škole.  
A. Šulcová + H. Barborková 

Kdyby něco, pište na e- mail: sulcova57@seznam.cz 

nebo barborkova.hana@seznam.cz,  



MÁME VÁS RÁDY!!! 

 


