
Pondělí 18.05.20 
 
01. MATEMATIKA                                 
 
Učivo:  
Milion 
Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu - slovní úlohy 

 
1. Slovní úlohy - Test č. 12: - text slovních úloh  je v ŠOL v příloze. Úlohy si nejdříve vypočítej na papír,  
    vlož do desek na domácí úkoly. Potom v testu označ odpovědi. 
    Připomínám cestu k testu:  
    VÝUKA - VÝUKOVÉ ZDROJE - ZOBRAZIT -  KLIKNI NA OKO =  KP - Vyřeš slovní úlohy -  
    SPUSTIT  TEST - po skončení testu vpravo nahoře ODESLAT. Máš dva pokusy. 
 
 
 
02. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského   - opakování                                                                                                     
Cíl: 
 - skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzorů 
 
K opakování učiva: UČj, s. 71 - 82 
 
1. Odůvodni a zapiš pravopis vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, Pravopisné  pětiminutovky, s. 22,  
    1. a 2. sloupeček, žabičku vymaluj. 
2. PS Čj II, s. 20, cv. 1., s. 21, cv. 2. - (řešení tajenky nakresli na papír a vlož do desek na domácí úkoly) 
 
Stálé procvičování učiva: 
Test v Teams - slova podle všech vzorů rodu mužského 
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 - Čítanka, s. 89 - 90 
 
 
 
03. PŘÍRODOVĚDA  
 
Učivo:  
Neživá příroda - Slunce - Země 
Cíl: 
- znát základní podmínku života na Zemi - světlo a teplo, proč se střídá den a noc, roční období 
 
1. Učebnice žlutá, s. 41 - 43, přečíst 
2. PL, s. 31 
  
Pro zajímavost k tématu: 
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU&list=PLbyvawxScNbt1pg- Ixe24LqG1e0ZkbYC&index=10 
- Sluneční soustava 
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0 - Střídání dne, noci a ročních období 
https://www.youtube.com/watch?v=wQ3HXGW94HI - Zatmění Slunce 
https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC&index=2 - 
Měsíc 



Úterý 19.05.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského   - opakování                                                                                                     
Cíl: 
 - skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzorů 
 
K opakování učiva: UČj, s. 71 - 82 
 
1. Napiš diktát v programu Umíme česky - Domácí úlohy - Mluvený diktát - Diktát č. 8 - To jste netušili - 
    Létající radar 
2. Posílání přílohy z VYPRACOVÁNÍ: Z domácího úkolu v ŠOL si stáhni přílohu Úkol č. 4.   
    Otevři dokument, doplň podle pokynu. Vyplněný úkol pošli jako přílohu ve VYPRACOVÁNÍ ke kontrole. 
    Podívej se, zda jsem dokument nevrátila k opravě, potom znovu odešli. Úkol je též v Teams. 
 
Procvičování učiva všech rodů:  
Test v Teams - slova podle všech vzorů rodu mužského 
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 rodu středního, ženského, mužského) 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-
muzsky/cviceni.html - (pravopis koncovek rodu středního, ženského, mužského) 
 
+ Čtení - Čítanka, s. 91 - 93 
 
 
 
02. MATEMATIKA  
  
Učivo:  
Milion 
Cíl: 
- užití osvojeného učiva do milionu - slovní úlohy 

 
1. MU III, s. 13, cv. 7. - piš na fólii, po kontrole smaž 
2. PS M II, s. 23, cv. 3., 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Středa 20.05.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského   - opakování                                                                                                     
Cíl: 
 - skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzorů 
 
K opakování učiva: UČj, s. 71 - 82 
 
1. Odůvodni a zapiš pravopis vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S,  Pravopisné pětiminutovky, s. 22,  
    3. sloupeček, s. 23, 1. sloupeček, žabičku vymaluj. 
2.  PS Čj II, s. 21, cv. 3., 4. 
 
Procvičování učiva všech rodů: 
Test v Teams - slova podle všech vzorů rodu mužského 
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 rodu středního, ženského, mužského) 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-
muzsky/cviceni.html - (pravopis koncovek rodu středního, ženského, mužského) 
 
+ Čtení - Čítanka, s. 94 - 96 
 
 
 
02. MATEMATIKA  
 
Učivo:  
Zlomky - nové učivo 
Cíl: 
- rozdělení celku na části, zapsat zlomek a přečíst ho 

 
1. Seznámení se zlomkem, podívej se: 
https://www.youtube.com/watch?v=sdkIZYuB-tY - Víš, co je zlomek? 
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA - Vyvození zlomku 
 
2. Vše o zlomcích pro 4. ročník - Matýskova matematika - pro výklad a opakování: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw&list=PLlQgBpv1udkL83O3mr1OU8z8pj-x9lZzH -  
 
1. MU III, s. 12, cv. 1., 2., 4. - Vystřižené tvary nalep na papír a popiš, vlož do desek na domácí úkoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Čtvrtek 21.05.20 
 
01. ČESKÝ JAZYK 
 
Učivo:  
Podstatná jména rodu mužského   - opakování                                                                                                     
Cíl: 
 - skloňování slov rodu mužského a pravopis slov podle vzorů 
 
K opakování učiva: UČj, s. 71 - 68 
 
1. Odůvodni a zapiš pravopis vyjmenovaných slov po V,  Pravopisné pětiminutovky, s. 23,  
    2. a 3. sloupeček, žabičku vymaluj. 
2. Pravopis podstatných jmen mužského rodu - shrnutí  - Test č. 13: 
    Připomínám cestu k testu:  
    VÝUKA - VÝUKOVÉ ZDROJE - ZOBRAZIT -  KLIKNI NA OKO =  KP - Mužský rod - pravopis slov 
    mužského rodu (slova piš bezchybně) - SPUSTIT TEST - po skončení testu vpravo nahoře ODESLAT.  
    Máš dva pokusy. 
 
Procvičování učiva všech rodů:  
Test v Teams - slova podle všech vzorů rodu mužského 
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 rodu středního, ženského, mužského) 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-
muzsky/cviceni.html - (pravopis koncovek rodu středního, ženského, mužského) 
 
 
 
02. MATEMATIKA  
 
Učivo:  
Zlomky - nové učivo 
Cíl: 
- rozdělit celek  na části, zapsat zlomek a přečíst ho 
 
1. MU III, s. 13, cv. 5., 6. 
2. Barevné počítání, s. 30 
 
Vše o zlomcích pro 4. ročník - Matýskova matematika - pro výklad a opakování: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw&list=PLlQgBpv1udkL83O3mr1OU8z8pj-x9lZzH 
 
 
 
03. PŘÍRODOVĚDA  
 
Učivo:  
Neživá příroda - Slunce - Země 
Cíl: 
- znát základní podmínku života na Zemi - světlo a teplo, proč se střídá den a noc, roční období 
 
 
1. Učebnice žlutá, s. 41 - 43, přečíst 
2. PL, s. 32 
  
 

 
 



Pátek 22.05.20 
 
02. MATEMATIKA  - GEOMETRIE 
 
Učivo:  
Rovnoběžníky 
Cíl: 
- poznat rovnoběžník a jeho vlastnosti 
 
1. MU III, s. 11, cv. 5., 6. - Odpovědi a rýsování šestiúhelníku vypracuj na papír, úkol vlož do desek 
    na domácí  úkoly.  
2. PS M II, s. 24, cv. 6., 7. - (grafický součet úseček např. MU II, s. 46, cv. 3) 
 
Opakování: 
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE - Rovnoběžníky 
https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 


