
UČIVO 4.A

Od 30.3- 3.4.
Pokud budete cokoliv potřebovat, pište na email j.ondrisova@seznam.cz 

MATEMATIKA

– stále procvičujeme učivo, které bylo zadáno v prvních dvou týdnech hned v úvodu textu – 
násobilka, písemné sčítání a odčítání apod.

– dále budeme pokračovat v učivu o Vztazích mezi čísly, věřím, že jste již do této problematiky 
úspěšně vstoupili a vyzkoušeli si různá cvičení, která byla zadána, myslím si, že je to pro vás 
zábavné, jedná se o takové jednoduché doplňovačky, kdy hledáte neznámé číslo

– tentokrát neznámé číslo nebude označeno nějakým obrázkem, ale prázdným políčkem, toto 
najdete v učebnici na str.77, do tohoto prázdného políčka zkusíte doplnit číslo tak, aby po 
výpočtu na obou stranách platila rovnost (ryby na této straně vám poradí), cvičení 1na str.77 si 
vypracujte do sešitu, slovní úlohy si udělejte ústně, případně zkuste vymyslet i nějaké vlastní, 
zbytek učiva si procvičíte na str.78, kde máte k opakování i písemné násobení a dělení

– geometrie – zde nás čeká nové učivo – Obsah čtverce a obdélníku (jen připomínám, že obvod 
těchto dvou útvarů jsme již probrali), na str.129 máme krásně vysvětleno, jak si můžeme obsah 
představit

– na str.130 a 131 máme pak vzorečky pro výpočet obsahu - obsah značíme S, strany pak písmeny
a,b, vzoreček pro obsah obdélníku je tedy S= a.b 

– vzoreček pro obsah čtverce je S= a.a
– podívejte se tedy na tyto strany, zde máte možnost si vyzkoušet vypočítat obsahy těchto obrazců

ČESKÝ JAZYK

– v českém jazyce nás čeká poslední vzor rodu ženského – kost, v učebnici najdeme na str.91
– zapíšeme si do sešitu – Podle vzoru kost se skloňují podstatná jména rodu ženského zakončená

v 1.p. č.j. souhláskou a ve 2.p.č.j. koncovkou měkké -i. Vzor kost je vzor měkký. V 
koncovkách píšeme měkké i/í. (co je napsáno tučně, nechť si děti podtrhnou)

– na str.91 si toto učivo procvičte ústně ve cv.1 a ve dvojce sledujte, jak se tento vzor skloňuje
– procvičovat můžete na str.92-94, do sešitu bych doporučovala vypracovat cv.3/str.92 a 

cv.5/str.94
– sloh – doufám, že blahopřání z minulého týdnejiž máte hotovo, tentokrát zkuste napsat 

vyprávění,dopis, krátké zápisky, povídku (formát nechám na vás) o současné situaci, jak ji 
prožíváte, co cítíte, co vše, se nejen pro vás změnilo, co děláte doma apod., až se dostavíte opět 
do školy, bylo by fajn, kdybychom si vaše zápisky mohli přečíst a podělit se o zážitky

ANGLICKÝ JAZYK

– stále opakujte slovíčka, která vám nejdou, pozornost věnujte také opakování gramatiky – víme, 
že jsou to naše oblíbené zelené rámečky, tentokrát na str.59 a 61

– věřím, že lekci 23 jste již zvládli celou, jelikož nás čeká nový měsíc, čeká nás i nová lekce 24
– najdeme ji na str.62 a 63 a bude pojednávat o různých příšerkách, takže opět zábavné učivo 
– jako vždy si vypište do sešitu slovíčka na str.63 – výslovnost si možno poslechnout na Google 

překladači, hned pod tímto cvičením máte zajímavosti o domácích mazlíčcích ve Velké Británii
– pak si ještě přečtěte a zkuste přeložit cv.1/str.62
– pracovní sešit - do sešitu si vypracujte cv.1/str.62 – překreslete si obrázky a dopište slova
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ESTETICKÁ VÝCHOVA

– nakreslete obrázek ke svému vyprávění z hodiny slohu o současné situaci (popsáno výše v učivu
Čj na tento týden)

VLASTIVĚDA
– zopakujte si učivo z minulého týdne, nejlépe pomocí otázek, na které jste si měli vyhledávat 

odpovědi
– nyní nás čeká učivo o první světové válce, které nalzneme na str.25-26
– tento zápis si děti napíší do sešitu (připomínám, co je podtrhnuto, podtrhnou si i děti):
První světová válka
V roce 1914 vypukla v Evropě válka, jedním z podnětů tohoto konfliktu byl atentát na rakouského 
následníka trůnu, který se jmenoval František Ferdinand d ´Este. Tato válka byla důsledkem sporů 
velmocí o nové rozdělení světa. Postupně se projevila převaha tří evropských států – Anglie, 
Francie a Ruska – toto seskupení se nazývá Dohoda. Proti nim stálo Německo a Rakousko-Uhersko 
- tyto státy se nazývaly Ústřední mocnosti. Ve válce se bojovalo na zemi, na mořích i ve vzduchu, 
kromě zbraní se používaly i jedovaté plyny, letadal i tanky. Čeští občané museli narukovat k 
rakouskému vojsku. Ve válce zemřelo mnoho vojáků, obyčejní lidé umírali hladem nebo na různé 
nemoci. Válka skončila v roce 1918, Německo a Rakousko-Uhersko bylo poraženo. V důsledku této
porážky se Rakousko-Uhersko začalo rozpadat na jednotlivé státy. Samostatný československý stát 
vznikl 28.října 1918. Dodnes tento den slavíme jako státní svátek.
– kromě zápisu si děti přečtou učivo na str.25-26, na str.27 jsou otázky, které slouží k procvičení 

tohoto učiva

PRACOVNÍ ČINNOSTI
Práce s přírodním materiálem

Vzhledem k současné situaci bude stačit obyčejný papír A4, nůžky a pastelky nebo fixy, pravítko, 
tužka. Udělej si doma vlastní PEXESO.

                                      



Návod : 

Vezmi papír A4 a rozděl na 20 stejných čtverečků ( s tím ti pomůže klidně starší sourozenec nebo rodiče). 

Do políček nakresli motýly podle obr.

Až budeš hotový/á  papír rozstříhej na čtverečky a je to  a můžete si zahrát.

PŘÍRODOVĚDA

PŘÍRODA NA JAŘE

Přepis do sešitu.
· Jaro začíná 21. března. Je to den jarní rovnodennosti (den i noc jsou stejně dlouhé). 

· Jarní měsíce jsou: březen, duben a květen. 

· Dny se stále prodlužují a oteplují. 

· Na jaře slavíme svátek zvaný  Velikonoce.  Tradicí drženou na velikonoční pondělí je, že
děvčata připravují malované kraslice a chlapci s pomlázkou chodí na koledu. 

· Ptáci se vracejí z teplých krajin, zvířata vylézají z úkrytů. 

· Začínají práce na zahrádce i na poli. Zemědělci sázejí brambory a sejí některé druhy obilí. 

· Na stromech raší pupeny, tráva se zelená.

· Na jaře na větvích vyraší pupeny. Z pupenů vyrostou květy. Včelky květy opylují. Na jaře
rozkvétají i ovocné stromy.

· Rozkvétají  také první  jarní  květiny (prvosenka jarní,  bledule,  sněženka,  tulipán,  narcis,
krokus, fialka).

· Na jaře se rodí mláďata (kuřata, housata, koťata).

ÚKOL:

· Podívej se a si přečti živočichové a rostliny na jaře, které jsou na obrázkách v učebnici na
str. 73-75.

OPAKOVANÍ

Ochrana životního prostředí U vody a ve vodě
Přepis do sešitu.

· Vodní plochy na našem území jsou: rybníky, řeky, potoky, jezera. Největší vodní plochy
jsou moře a oceány. Ty v naší vlasti nemáme. V moři žijí jiní živočichové a rostliny než v
rybnících a řekách. Voda je tam slaná. Mnoho vodních zdrojů je zásobárnou pitné vody.

· Největším nebezpečím pro  vodní  plochy  a  jejich  okolí  je  znečišťování odpadky.  Pro
člověka je  příroda  u vody místem odpočinku a koupání.  Vodní  plochy nám také  dávají
obživu (ryby).

Ochrana vody 
· Rybník,  řeka,  potok a  jejich  okolí  je  společenství,  kde žijí  nejen vodní  živočichové a

rostliny,  ale  i  ti,  kteří  mají  rádi  vlhké  prostředí.  Pro všechny je  důležitá  čistota  vody a
prostředí, ve kterém žijí. O rybníky se stará porybný. Na podzim bývají výlovy rybníků.
Ryby mohou lovit jen rybáři.


