
Zadávaná práce od 4. 1. do 8. 1. 2021   Třída: 4. A 

Předmět Učební 
materiál 

Strana/cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 50-56 zopakovat růžové rámečky (slovesa) 

 Pracovní sešit 24-26 

 

společně on-line 

 Sešit mluvnice Uč. 51 DÚ – ÚT - nadpis SLOVESA - vypsat stručný 

přehled  

Čtení Vlastní kniha  DÚ - každý den minimálně 15 min. 

    

Matematika Učebnice 31, 32 Zelený rámeček – přečíst (písemné sčítání a 

odčítání) 

 Pracovní sešit 17/5,8 

18/2,4,5,6,7 

19/2,3,4,5 

20/7,8,9 

Společně on-line 

 Početník 20 

21+22 

23 

DÚ – PO - 1. sloupec 

DÚ - ST – prostřední sloupec  

Dodělat za DÚ – PÁ – 1.+2.sloupec 

Geometrie Učebnice 67,76,77 Zopakovat trojúhelník, přečíst zelené rámečky 

(budeme probírat příští týden) 

    

Přírodověda  Učebnice  U lidských obydlí - opakování 

 Pracovní listy 14-17 Společně, kontrola 

 Školní sešit  DÚ – Přehledy živé přírody str. 38 – vyhledat a 

vypsat 15 živočichů, kteří patří mezi domácí 

zvířata 

    

Vlastivěda Učebnice 29-30 On-line 

 Školní sešit  Nadpis – POČASÍ A PODNEBÍ, společně zapíšeme 

DÚ – dokreslit obrázek ze str. 29 (podnebné 

pásy) 



  ZPRÁVA O POČASÍ Odevzdat po návratu do školy, pokud se školy 

neotevřou, zaslat e-mailem do příští hodiny. 

ZADÁNÍ: poslechněte si zprávy o počasí v televizi 

nebo si prohlédněte zprávy o počasí v novinách 

(počasí v ČR). Vaším úkolem bude připravit 

vlastní zprávy o počasí. 

POČASÍ DNE: 

OBLOHA: 

TEPLOTA: 

      V 1 000 m.n.m. 

VÍTR: 

SRÁŽKY: 

BIOZÁTĚŽ: 

Následně zaznamenejte stav počasí pomocí 

symbolů, viz. učebnice str. 30 

Anglický 

jazyk - S1 

Pí. uč. Násirová 

Unit 9 - How many cars are there? 
 
Cíl: umět tvořit množné číslo podstatných jmen s koncovkou -s/-es, ptát se na 
vlastnictví 
 
PS - str.64/65 - slovíčka 
         str.20/1 
          str.21/3 
Uč - str. 20/3  -  prohlédni si pravidla tvoření množného čísla - znám již ze třetí třídy 
,zde je podrobnější shrnutí, projdeme společně na online hodině  

• opakuj číslovky : 1- 20 
• vypracuj v PS - str.21/5 
• DÚ -Přelož věty a pošli na můj email nasirova@chelcickeho do 7.1.2021 do 

16,00hod. 
• 1) Jak je stará Ann? 
• 2) Je jí pět. 
• 3) Nejsou jí čtyři. 
• 4) Ona je šťastná. 
• 5)Ona není smutná. 
• 6)Kdo je toto? 
• 7) Toto je můj kamarád. 
• 8) Jeho jméno je Robert. 
• 9)Je mu dvanáct. 
• 10) On je hodný(dobrý) kluk. 

 

    



 

Anglický 

jazyk – S2 

Pí. uč. 

Truefittová 

Zopakujte si l. 9 a doplňte si prac. sešit str.20,21. Procvičíme si otázky s vazbou there 

is/there are. Začneme lekci 10 – How are you ? Naučíme se vyjádřit své pocity, zeptat 

se na vlastnosti předmětu, časovat sloveso být. Naučte se slovíčka a vyplňte v prac. 

Sešitě str.22/1, str.23/4.  

 


