
Pondělí 06.04.20 
 
01. MATEMATIKA                                 
 
Učivo:  
Milion 
Cíl: 
- připomenout si zápis a čtení čísel do milionu, psaní čísla milion 

 
1. MU III (červená učebnice), s. 3, cv. 1. a 2. na fólii,  
2. PS M II, s. 20, cv. 8., 9. 
 
Možnost procvičování: 
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000 

 
 

02. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského                                                                                                        
Cíl: 
 - přiřazovat slova rodu mužského k životnosti a ke vzorům 
 
K výkladu a procvičování učiva: UČj, s. 71 - 68 
 
1. Odůvodni a zapiš pravopis koncovek podstatných jmen, Pravopisné pětiminutovky, s. 37, 3. sloupeček,  
    s. 38, 1. sloupeček, žabičku vymaluj. 
2. Barevná čeština, s. 41 
3. Životnost a neživotnost - Test č. 7  
    Připomínám cestu k testu:  
    VÝUKA - VÝUKOVÉ ZDROJE - ZOBRAZIT -  KLIKNI NA OKO =  KP - Mužský rod životný 
    a  neživotný - SPUSTIT TEST - po skončení testu vpravo nahoře ODESLAT. Máš dva pokusy. 
 
+ Čtení - Domácí úloha - program Umíme česky - Čtení s porozuměním 5 - Hádanky 
 
Kdo si chce zkusit jiný test o mužském rodu, může se přihlásit do našeho týmu 4.C v Office 365. 
(https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4 - ukázka, jak se pracuje s Teams z pozice žáka). 
 
 
03. PŘÍRODOVĚDA  
 
Učivo:  
Vlastnosti vody 
Cíl: 
- základní vlastnosti vody 
  
1. Učebnice žlutá, pročti s. 33 - 36, PL, s. 28. Po Velikonocích bude test o vzduchu a vodě. 
Pro zajímavost: 
https://www.youtube.com/watch?v=dFLiTR3jUUs -  Želivka - pitná voda pro Prahu 
https://www.youtube.com/watch?v=h-4pxY34568 -   Výroba pitné vody 
https://www.youtube.com/watch?v=iYu6o1ML13E - Recyklace odpadní vody v Praze 
https://www.youtube.com/watch?v=-yIsedPYzZ8 -     Odvádění a čištění odpadní vody 
 
Ještě pro opakování: 
https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y  -  Koloběh vody 
https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0 -  Film O Vodičce 
https://www.youtube.com/watch?v=m8I5M2MpnL4 - Jakou sílu má mrznoucí voda? 
https://www.televizeseznam.cz/video/pokusiq/kouzelna-lahev-261742 
https://iqlandia.cz/pro-navstevniky/zabavne-domaci-pokusy 



Úterý 07.04.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského 
Cíl: 
- přiřazovat slova rodu mužského ke vzorům 
 
K výkladu a procvičování učiva: UČj, s. 71 - 82,  
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho 
  
1. Program Umíme česky, opakuj - Rozřazovačka -  Pády podstatných jmen 
2. Posílání přílohy z VYPRACOVÁNÍ: Z domácího úkolu v ŠOL si stáhni přílohu Úkol č. 2.   
    Otevři dokument, zařaď a napiš podstatné jméno rodu mužského ke vzoru. 
    Vyplněný úkol pošli jako přílohu ve VYPRACOVÁNÍ ke kontrole. Podívej se, zda jsem Ti dokument  
     nevrátila k opravě, potom znovu odešli. 
 
+ Čtení - Čítanka, s. 82 - 83 
 
 
02. MATEMATIKA  
  
Učivo:  
Milion 
Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu 
 
1.  MU III, s. 3, cv. 3.  do CVIČNÉHO SEŠITU 
2.  PS M II,  s. 20, cv. 10. , s. 21, cv. 1. 
 
Možnost procvičování učiva: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=46.+
P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+v+%C4%8D%C3%ADseln%C3%A9m+oboru+0%E2%8
0%931+000+000#selid 

 
  
 
Pro stálou inspiraci: 

Vyučování v České televizi 
Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. 
Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé 
vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu: 
Pondělí:           Český jazyk + pohybová aktivita 
Úterý:              Matematika + pohybová aktivita 
Středa:            Člověk a jeho svět + pohybová aktivita 
Čtvrtek:           Český jazyk + pohybová aktivita 
Pátek:             Matematika + pohybová aktivita 
 
 
https://perunka.cz/2020/03/25/korodruzina/ 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si/25994/jak-se-ucit-doma-tipy-na-weby-a-aplikace-ohromte-sve-
ucitele.html 

 



Středa 08.04.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského  
Cíl: 
- přiřadit podstatné jméno rodu mužského ke vzoru 
 
 K výkladu a procvičování učiva: UČj, s. 71 - 82 
 
1. Barevná čeština, s. 42 
    K zopakování:  https://www.youtube.com/watch?v=tVk0MYFKzuA - (přiřazování ke vzorům) 
2. Otestuj se: Umím to? 3 - Vzory rodu mužského 
    Připomínám cestu k testu:  
    VÝUKA - VÝUKOVÉ ZDROJE - ZOBRAZIT -  KLIKNI NA OKO =  Umím to?3 - Vzory rodu mužského 
     - SPUSTIT TEST - po skončení testu vpravo nahoře ODESLAT.  Pokusy jsou bez omezení.. 
 
+ Čtení - Vlastní kniha (zápis do čtenářského deníčku) 
 
 
02. MATEMATIKA  
 
Učivo:  
Milion  
Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu 
 
1. Barevné počítání, s. 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci možností  příjemné Velikonoce.  


