
Přípravy týden od 9.11. – 13.11. 

4.třída 

 

Online výuka každou středu 9:00 matematika, 11:00 anglický jazyk 

 Matematika 

 

Pondělí 9.11. 

- Učebnice str. 36/9 

- Početník str. 23/1 

 

Úterý 10.11. 

- Učebnice str. 37/10 (jen výsledky) 

- Početník str. 24/1 

 

Středa 11.11. 

Při online výuce si v učebnici na str. 40 zopakujeme zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce atd.  

Společně pak vypracujeme v početníku cv. 23/3 23/4 

 

 

Čtvrtek 12.11. 

- Učebnice str. 40/2 

- Učebnice str. 38/23 (modré příklady i se zkouškou – písemné dělení) 

 

 

Pátek 13.11. 

- Učebnice str. 38/23 (žluté příklady i se zkouškou – písemné dělení) 

- Početník str. 24/2 

 

 

Stále procvičovat násobilku!!! 

V pátek 13.11. – vybírání sešitu! 

 

 

 



Anglický jazyk 

 

1) Na prázdný papír A4 napiš nadpis In the classroom (Ve třídě) a namaluj 

mapku svojí třídy. Poté si v učebnici na str. 6/2a vyber 10 věcí, které do 

mamky zamaluj a napiš k nim jejich název (anglicky). Nezapomeň na 

neurčitý člen a/an!  

 

Ještě jednou si zopakujeme, co je to neurčitý člen: 

Každé počitatelné podstatné jméno jednotného čísla v angličtině musí 
mít člen. Neurčitý člen (indefinite article) se používá před podstatnými jmény v 
jednotném čísle, pokud jde o jednu nespecifikovanou věc.  
 
Tvary neurčitého členu 
Neurčitý člen je v angličtině jen jeden. Má však dva různé tvary: 

a / ə/ - používá se před slovíčky začínajícími na souhlásku 
an / ən/ - používá se před slovíčky začínajícími na samohlásku 

 

 

Příklad : 

a book 

an apple 

 
Ve středu na online výuce procvičíme! 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 

Na online hodiny mějte prosím připraveny všechny pomůcky do českého jazyka. 

Pondělí  

- Online hodina 11:00 – 11:45  

- Čítanka str. 46, otázky 46/1, 2, 3 ústně 

Úterý 

- Online hodina 11:00 – 11:45  

Středa 

- Uč. Str. 17/2 do čj 2 

- PS str. 17/2 

Čtvrtek  

- PS str. 17/3 

- Uč. Str. 17/3 do čj 2, napiš pouze 3 věty 

- Čtení – čítanka str. 47 

Pátek   

- Uč. Str. 17/3 do čj 2, dokonči cvičení 

- Uč. Str. 21/1 do čj 2, opakování 

- Čtení – čítanka str. 48 - 51 

 

 

Vlastivěda  

Úterý 

- Učebnice str. 12-13 – nové učivo, pozorně přečti 

- PS str. 8/1, doplň tužkou, v online hodině vysvětlíme nové učivo a 

zkontrolujeme PS 

Pátek 

- Online hodina 11:00  - 11:45  

 

 

 



PŘÍRODOVĚDA 4 
4 PŘÍRODOVĚDA  v týdnu 9. – 13.11. 

HMYZ 

Hmyzu je veliká spousta.  

Hmyz nemá kostru, nemá páteř, tedy nemá ani obratle. Proto patří do skupiny 

BEZOBRATLÝCH. 

Má zajímavou stavbu těla. 

HLAVA – na ní tykadla, oči, ústní ústrojí 

HRUĎ –  na ní tři páry končetin a dva páry křídel 

ZADEČEK 

Sem přijde obrázek včely medonosné ze strany 16 – pěkně doprostřed stany, aby se dobře 

popisovalo 

Co patří mezi hmyz? 

Brouci, motýli, včely, mouchy saranče, vážky. 

Nyní se prohlédni tyto bezobratlé živočichy na počítači či v encyklopedii. 

Nalepíme obrázek? Nebo nakreslíme? 

 

DRUHY ŽIVÝCH ORGANIZMŮ 

Medvěd hnědý 

Medvěd lední 

Slovo medvěd označuje ROD. 

Slova hnědý, lední označují DRUH. 

Název má obvykle 2 slova. 

 

Učebnice str. 18 

Vypiš 3 savce 

Najdi a vypiš 3 ptáky 

3 stromy 

3 rostliny 

Všechen hmyz 

Máš zapsáno, nakresleno, nalepeno….a zbývá se naučit. 

 

 

 

Další hodina 

ROSTLINY NAŠICH LESŮ 

KTERÁ LESNÍ PATRA MÁME? 



Kořenové – je v půdě 

Mechové – je u země 

Bylinné – je nad mechovým patrem 

Keřové – je nad bylinným patrem 

Stromové – tvoří koruny stromů 

 

KOŘENOVÉ PATRO 

Zde najdeme podhoubí hub. 

Některé houby se stromy žijí v SYBIÓZE. Dodávají si látky, které potřebují k růstu. 

Prohlédni si obrázek na straně 20 a ústně splň úkol pod lupou. Pokud si nejsi jistý, optej s rodičů nebo 

se mrkni na počítači. 

MECHOVÉ PATRO 

Najdeme zde mechy a houby. 

BYLINNÉ PATRO 

Najdeme tady jahodník obecný, brusnici borůvku a brusnici brusinku. 

Najdeme tady také jedovaté byliny – rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté. 

O všech bylinách si přečti na straně 21 a zkus si co nejvíc zapamatovat.  

Takto vypadá rulík zlomocný v květu. Jeho plody jsou černé bobule, které jsou JEDOVATÉ.  

 


