
4. ročník (30. 3. – 3. 4.) 
 

Pavla Polívková 

 

Dobrý den, milí pilní žáci,  

týden se s týdnem sešel a na způsobu školní docházky se nic nezměnilo, navíc se zase zkazilo 

počasí, ale nevadí, my si zase poradíme. Nejdříve budu moc moc chválit ty z vás, kteří 

posílali vypracované testy, někteří dokonce fotili a posílali písemná cvičení a dva z vás 

dokonce zpívali písničku, jeden do telefonu a jedna poslala video s dokonalým uměleckým 

provedením. Také už mám na e-mailu skoro všechny, chybí jen jedna osoba, doufám, že si 

alespoň stahuje práci z obecního webu, protože ona ta škola jednou otevře a kdo nepracuje 

doma, bude umět houby a bude mít moc práce. 

Takže milí čtvrťáci, začneme novou lekci ze Steva. Tuhle lekci měli vždycky všichni 

nejraději, protože není těžká, jde tam jen o správné použití slov THIS (tento, tato, toto), 

THAT (tamten, tamta, tamto)  

a pro množné číslo THESE (tito, tyto, tato), THOSE (tamti, tamty, tamta). Navíc je k této 

lekci legrační a jednoduchá písnička. Těm z vás, na které mám e-mail, pošlu slovíčka a ústní 

cvičení, všichni si pusťte první klip a vypracujte stránku 43 v pracovním sešitě. 

V českém jazyce budeme dělat vzor HRAD, tedy jak se pozná, že se slovo skloňuje podle 

vzoru hrad (stůl bez stolu jako hrad bez hradu) a jaká i/y se píší v koncovkách (tvrdá). 

Budeme pracovat na stranách 100, 101 a 102. Cvičení, tedy většinu z nich, dělejte ústně. Ale 

opravdu je dělejte, aby se pak neukázalo, že někdo něco nedělal.  Písemně napište cvičení 3 

na straně 101, pozor, máte ho přepsat v množném čísle, čtěte pozorně zadání. Další písemné 

cvičení bude na straně 102 cv. 5, tvary slov v určitých pádech. To vám půjde snadno. A teď 

speciální cvičení – v tomto týdnu je Apríl, takže jedno aprílové cvičení: na straně 102 nahoře 

je cvičení B, to nadiktujte (bez těch závorek) rodičům, opravte jim chyby a dejte jim známku, 

jakou si zaslouží. 

A já jdu chystat páteční testíky. Přeju vám všem hezký týden a hlavně BUĎTE ZDRAVÍ. 

Pavla Polívková 

 

 

 

Katka Chvojková 

 

 

MATEMATIKA 

30. 3. 

• Otevři si učebnici na str. 73. Dnes tě čeká cv. 3. Napiš mi ta 4 čísla, která doplníš 

místo červených teček. 



 

• Uč. str. 73 cv. 4 

       1 litr..............29 Kč 

45 litrů.............? Kč 

Příklad: 

 

Odpověď:  

 

• A na konec opakování násobilky - uč. str. 73 cv. 5 (ústně) 

 

31. 3. 

• Dnes tě bude čekat cvičení 1 na str. 74.  

Pošli mi pouze výsledky (např. V3, V5, V2...) 

 

1. 4. 

• Slovní úloha v učebnici na str. 74 cv. 2. 

Napiš příklady, jak budeš postupovat. Výpočet si udělej na papír. 

Příklad: 

 

Odpověď: 

 

• Cvičení 3 na str. 74 - vypočítej první 2 sloupce, pošli pouze výsledky. 

 

2. 4.  

Kde jsme včera skončili, tam dnes začneme.  

• Učebnice str. 74, cv. 3 - pošli mi výsledky dalších 2 sloupců. 

 

• ústně cv. 4 (str. 74) 

• cv. 5 (str. 74) - napiš mi odpovědi 

 

3. 4.  

• Dnes tě čeká cvičení 1 na straně 75. Vypočítej si na papír (nebo do sešitu) a mně pošli 

pouze odpověď. 

Odpověď: Pořadatelé 

 

• Učebnice str. 75 cv. 2, pošli výsledky a nezapomeň zaokrouhlit na tisíce a statisíce 

Např. 5641 x 28 = 157 948 = 158 000 = 160 000 

 

 

 

 

 

 



VLASTIVĚDA 

Opiš si do školního sešitu: 

 

Nerostné suroviny 
Získávají se těžbou ze země: 

• povrchová těžba - lomy (např. hnědé uhlí) 

• hlubinná těžba - doly (např. černé uhlí, ropa) 

V ČR se těží tyto nerostné suroviny: 

černé uhlí, hnědé uhlí, kaolin, vápenec, žula, sklářské písky, ropa 

 

opiš tabulku ze str. 35 nahoře 

 

Výroba elektrické energie: 

Elektrická energie se vyrábí v elektrárnách - tepelná elektrárna (hnědé uhlí), jaderná 

elektrárna (Temelín, Dukovany), vodní, sluneční, větrná 

 

Odpověz na následující otázky (ústně) 

1. Jaké nerostné suroviny těžíme v České republice? 

2. Jaká nerostná surovina se těží v našem kraji (podívej se na mapu na str. 34) 

3. Jakou surovinu potřebujeme na výrobu skla? 

4. K čemu slouží hnědé uhlí? 

5. K čemu slouží černé uhlí? 

6. Kde se v ČR těží černé uhlí? 

7. Kde se v ČR těží hnědé uhlí? 

8. Co se vyrábí z kaolinu a kde se těží? 

9. U jakého města najdeme malé naleziště ropy a co se z ropy vyrábí? 

10. Jaké suroviny se využívají ve stavebním průmyslu? 

11. Z jaké suroviny se vyrábí cement a vápno? 

 

 

 

Marion Polívková 

 

 

VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ 

 

3. 4.  

 

Rytíři 

 

Tento týden téma pro zajímavost. V učebnici ho nenajdeš, ale k období Přemyslovců a 

Lucemburků patří. Prohlédni si obrázky.  

Pokus se pojmenovat části rytířské zbroje.  

Znáš nějaký film/knihu o rytířích? 

Jaké vlastnosti musel mít rytíř?  

Setkal jsi se někdy s rytířským chováním?  



Jak by se asi rytíř měl chovat v dnešní době?  

Popřemýšlej a snaž se být jako opravdový rytíř! (Děvčata se budou chovat jako dvorní dámy!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 


