
Pondělí 11.05.20 
 
01. MATEMATIKA                                 
 
Učivo:  
Milion 

Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu - jiné zápisy čísla - římské číslice 

 

Římské číslice 

https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY  - seznámení s čísly 

https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm - procvičování čísel 

1. Barevné počítání,  s. 9 - Vypiš nejdříve řešení nerovnic. 

 
 
 
02. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského                                                                                                        

Cíl: 
 - skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzoru stroj 
 

K výkladu a procvičování učiva: UČj, s. 71 - 68, vzor stroj,  s. 79  

 

1. Odůvodni a zapiš pravopis vyjmenovaných slov po B, L, M, P, Pravopisné  pětiminutovky, s. 18,  

    3. sloupeček, s. 19, 2. sloupeček, žabičku vymaluj. 

2. UČj, s. 79, cv. 2. a 3. Napiš tato dvě cvičení do VYPRACOVÁNÍ a odešli ke kontrole. Sleduj, zda se úkol  

    nevrátil, poté oprav a znovu odešli. 

 

Stálé procvičování učiva: Testy v Office 365 Teams - 4.C - Mužský rod muž (pán, hrad) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm 

(pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského - vzor stroj) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html - 

(souhrnné pán, hrad, muž, stroj) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%2

0jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid (pravopis 

koncovek všech vzorů) 

 

+ Čtení - Domácí úloha - program Umíme česky - Čtení s porozuměním 11 - Vztahy slov - Slova souznačná 
 
 
 
03. PŘÍRODOVĚDA  
 
Učivo:  
Neživá příroda - Vlastnosti hornin a nerostů 

Cíl: 
- rozlišit horniny a nerosty 

1. Učebnice žlutá, s. 37, cv. 1. (Ve škole máme ukázky, později si je prohlédneme, s. 38, cv. 2.) 

2. PL, s. 29, cv. 1. 

  

Pro zajímavost: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjX969iGO3c - Horniny a nerosty 

https://www.youtube.com/watch?v=qax7DypbQAY - Skalní město - pískovec 

https://www.youtube.com/watch?v=0tiFqNuuu-M - Čedič - Panská skála 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk-ye0cB-rI - Vápencový lom 

https://www.youtube.com/watch?v=z6YwX8XswBk - Koněpruské jeskyně 

 



Úterý 12.05.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského 

Cíl: 
- skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzoru pán, hrad, muž - procvičování 

  

1. Napiš diktát v programu Umíme česky - Domácí úlohy - Mluvený diktát - Diktát č. 6 - To jste netušili -    

    Kdo se pozná v zrcadle 
    Kdo chce, může si napsat diktát s FRE v Teams - 4.C - schůzka v 10.00 h -  cvičný sešit, pero 

2. Barevná čeština, s. 18 - opakuj stavbu slova  a VS 

 

Stálé procvičování učiva: Testy v Office 365 Teams - 4.C - Mužský rod  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm 

(pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského - stroj) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html - 

(souhrnné pán, hrad, muž, stroj) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%2

0jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid (pravopis 

koncovek všech vzorů) 

 

+ Čtení - Čítanka, s. 86 - 88 

 

 

 

02. MATEMATIKA  
  
Učivo:  
Milion 

Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu - jiné zápisy čísla - římské číslice 

 

Římské číslice 

https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY  - seznámení s čísly - opakování 

https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm - procvičování čísel 

1. Barevné počítání,  s. 9 - Převeď římské číslice na arabské a napiš je do jednotlivých políček. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Středa 13.05.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského  

Cíl: 
- skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzoru předseda a soudce 

 

 K výkladu a procvičování učiva: UČj, s. 71 - 82, vzor předseda a soudce, s. 80 

 

1. Odůvodni a zapiš pravopis vyjmenovaných slov po P, S, Pravopisné pětiminutovky, s. 19, 3. sloupeček, 

    s. 21, 1. sloupeček. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=tVk0MYFKzuA - (přiřazování ke vzorům - opakování) 
    PS Čj II, s. 20, cv. 1. - 3. 

 

Stálé procvičování učiva: Testy v Office 365 Teams - 4.C - Mužský rod - vzor předseda, soudce (pán, hrad, muž, 

stroj) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm 

(pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského - pán, hrad, muž, stroj 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html - 

(souhrnné pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%2

0jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid (pravopis 

koncovek všech vzorů) 

 

+ Čtení - Domácí úloha - program Umíme česky - Čtení s porozuměním 11 - Vztahy slov - Slova protikladná 
 
 
 

02. MATEMATIKA  
 
Učivo:  
Milion 

Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu - jiné zápisy čísla - římské číslice 

 

Římské číslice 

https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY  - seznámení s čísly - opakování 

https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm - procvičování čísel 

1. Barevné počítání,  s. 9 - Políčka vybarvi - začátek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtek 14.05.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského  

Cíl: 
- skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzoru předseda a soudce 

      

K výkladu a procvičování učiva: UČj, s. 71 - 82, vzor předseda a soudce, s. 80 

 

1. Odůvodni a zapiš pravopis vyjmenovaných slov po B, L, M, Pravopisné pětiminutovky, s. 21,  

    2. a 3. sloupeček, žabičku vymaluj. 

2. UČj, s. 80, cv. 3. a 4. Napiš cvičení do VYPRACOVÁNÍ a odešli ke kontrole. Sleduj, zda se úkol nevrátil,  

    poté oprav a znovu odešli.  
 

Stálé procvičování učiva: Testy v Office 365 Teams - 4.C - Mužský rod - vzor předseda, soudce (pán, hrad, muž, 

stroj) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm 

(pravopis koncovek podstatných jmen rodu mužského - pán, hrad, muž, stroj 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html - 

(souhrnné pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%2

0jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid (pravopis 

koncovek všech vzorů) 

 

 

 

02. MATEMATIKA  
 
Učivo:  
Milion 

Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu - jiné zápisy čísla - římské číslice 

 

Římské číslice 

https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY  - seznámení s čísly - opakování 

https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm - procvičování čísel 

1. Barevné počítání,  s. 9 - Políčka vybarvi  - dokonči. 

 
 
 
03. PŘÍRODOVĚDA  
 
Učivo:  
Neživá příroda - Vlastnosti půdy 

Cíl: 
- význam a vznik půdy 

 

1. Učebnice žlutá, s. 39 

2. PL, s. 30, cv.1. , 2. 

  

Pro zajímavost: 

https://www.youtube.com/watch?v=B5XTU-ka7uQ  - Půda 

 
 
 



Pátek 15.05.20 
 
02. MATEMATIKA  - GEOMETRIE 
 

Učivo:  
Rovnoběžníky 

Cíl: 
- poznat rovnoběžník a jeho vlastnosti 

 

1. MU III, s. 10 - Odpovědi vypracuj na papír, úkol vlož do desek na domácí úkoly.  

2. PS M II, s. 22, cv. 13. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE - Rovnoběžníky 

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 


