
4. ročník – (20. 4. – 24. 4.) 

Pavla Polívková 

Tak vás zase zdravím po necelém týdnu. Ani nebyl týdenní test, protože nebyl celý 

školní týden, to dá rozum. Ale zaracha máme stále a stále musíme pracovat na dálku, tak zase 

posílám nějakou tu práci. Tentokrát nemám žádnou inspiraci na dlouhý dopis (to znamená 

česky, že mě nenapadá, co navíc psát), tak to vezmu stručně, skoro až vojensky. 

 Milí čtvrťáci, dozrál čas na vzor STROJ. Máme ho v učebnici ČJ na stranách 108, 109 

a 110.  Že máte pečlivě číst a vše si odůvodňovat, snad ani nemusím říkat. Když si nejste jistí, 

radši si to vyhledejte v učebnici nebo online pravidlech pravopisu, vždyť se to teprve učíte, 

tak bych to neviděla jako švindlování. Lepší si to ověřit, podívat se, dovědět se proč, než něco 

napsat s milionem chyb a poslat. Za to fakt body nezískáte a taková práce je jen plýtvání 

časem.  Takže ústně – nahlas, když nevím, mrknu se. Písemně jen cvičení 4 na straně 109 a 

cvičení 8 na straně 110. Místo testu vyplňte doplňovačky, které pošlu každému na e-mail, 

pošlete mi je zpátky vyplněné, opravím, oboduji, pošlu zpět, jako vždycky. 

  Z angličtiny nás čeká docela jednoduchá věc. Jedná se o ukazovací zájmena THIS – 

TENTO (tato, toto), THAT – TAMTEN (tamta, tamto), THESE – TITO (tyto, tato), THOSE 

– TAMTI (tamty, tamta). Máte na to krásná cvičení v pracovním sešitě na straně 47 a 48. 

Také si pusťte písničku What´s this? What´s that? Ta to procvičuje také, navíc je pěkná, 

jednoduchá a zábavná. Text pošlu na e-maily.  

 No a protože to nevypadá, že bychom se bůhvíjak brzy viděli, tak posílám i materiály 

na přírodovědu. Víte, jak s nimi naložit, prostě, jako vždycky, kdo nemá tiskárnu, tak si zřídí 

na počítači složku místo sešitu. Máme se učit ptáky, takže si přečteme učební materiály a za 

úkol si každý pustí na youtube dokument o ptácích, kteří ho zajímají. Místo testu 

z přírodovědy mi napište, o čem ten film byl a co zajímavého jste se dověděli. Ať se také 

poučím. 

 A také, protože se mi už po vás stýská, napište dopis, co děláte v karanténě, co se vám 

líbí, co se vám nelíbí, jak se máte, můžete přihodit i nějakou fotečku. 

 Tak to by mohlo být asi tak všechno. Mějte se hezky, buďte zdraví, to především, a 

choďte ven pozorovat přírodu. Jaro je v plném proudu a je to nádhera. Tak pápá.  

Pavla Polívková 

 

Katka Chvojková 

 

Ahoj čtvrťáci!  

Tento týden si „odpočinete“ od učebnice, ale nebojte, že nebudete počítat :-D Před vchodem 

do školy budete mít v pondělí a úterý od rána do 17. hodin připravené úkoly, pro které si 

dojdete (či dojedete), pokud to pro vás bude alespoň trochu možné.  Pokud ne, ozvěte se mi a 

domluvíme se na jiném postupu.  



Jedná se o 2 listy, tajenky, semínka a pro ty, co dobře pracují, tam možná bude i nějaké 

malinké překvapeníčko….  

Na každý den máte z matematiky 1 stránku. Pracujte na tom v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek.  

Ti, co četli pozorně, zjistili, že jsem nenapsala středu. To bylo záměrně, protože ve středu 

slavíme. Víte, kdo má 22. dubna svátek? Naše matička Země! Takže tento den uděláme každý 

něco pro naši „MATKU ZEMI“. Zasadíte si semínka, která si máte možnost v pondělí či úterý 

vyzvednout společně s matematikou a tajenkou u školy. Určitě poznáte, o jaká semínka se 

jedná. Pokud náhodou ne, tajenka prozradí. Obě tajenky si nalepíte do VL-zeměpisné.  

Potom zkuste vymyslet, čím byste Zemi udělali radost.  Dejte mi vědět, co jste vymysleli a 

vykonali :D.  Můžete mi to nakreslit, napsat, nebo poslat fotku, jak něco pro „Matičku Zemi“ 

děláte, budu se těšit. 

A kdyby se náhodou nevyvedlo počasí, můžete zkusit tento odkaz, kde najdete i hry 

https://www.tonda-obal.cz/ 

 

 

MATEMATIKA 

 

Vytisknuté listy u školy. Nechte si je doma v deskách, pravděpodobně je donesete, až se 

vrátíme do školy.  

 

 

VLASTIVĚDA – zeměpisná 

Otázky:  

Jaké nerostné suroviny těžíme v naší republice? 

Jaká nerostná surovina se těží v našem kraji? 

Jaká průmyslová odvětví znáš? (alepoň 5) 

 

Přečti si v učebnici str. 38 a 39. Vylušti tajenku na str. 39 

 

Opiš do školního sešitu: (až se vrátíme do školy, sešity si prohlédneme) 

 

Průmysl 

V zemědělství a těžbou surovin získáváme suroviny, ze kterých vznikají výrobky.  

V ČR jsou důležitá následující průmyslová odvětví: 

strojírenský – stroje a jejich součásti… 

hutnický  - železo, ocel … 

chemický – léky, benzin, čisticí prostředky… 

potravinářský – pečivo, maso… 

keramický a sklářský – porcelán, sklo, umyvadla… 

oděvní a textilní – koberce, oblečení… 

dřevozpracující – nábytek…. 

Pokud sis vyzvedl/a desky u školy, vyluštěné tajenky nalep do sešitu. 

 

 

https://www.tonda-obal.cz/


ČTENÍ 

 

Už  máš  určitě  přečtenou  knihu  od  Jaroslava Foglara. Ve středu 22. dubna zavolám mezi 

18. - 19. hodinou, abys mi převyprávěl/a obsah. 

 

 

Marion Polívková 

 

VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ 

 

Vezmi si učebnici a nalistuj si str. 32 - 34. Zde si jen prohlédni obrázky a přečti si popisky pod 

nimi.  Pak si přečti kapitolu Husitské války na str. 36 - 37. Pokus se tím prokousat, abys lépe 

pochopil, co najdeš v zápiscích, které si pak přepiš do sešitu. 

 

 

 

 

Gotika 

• umělecký sloh ve 13. - 15. století 

• znaky staveb: úzká okna, lomený oblouk, klenutý strop s žebry 

 

 

Husitské války (15. stol.) 

Jan Hus   

• kněz, kritizuje církev 

• pozván do Kostnice na sněm– uvězněn, své názory neodvolal 

• 6. 7. 1415 upálen (připomínáme si jako státní svátek) 

 

husité 

• šířili dál Husovy názory, ve znaku kalich 

• postavili vojsko – velí Jan Žižka, založili vlastní město – Tábor 

• ostatní evropské země považují husity za kacíře  – vyhlašují proti nim křížové výpravy 

• husité v bitvách vítězí, ale nejsou jednotní 

• 1434 bitva u Lipan – husitské vojsko zaniká 

 

České země po husitských válkách zpustošené, zahynula téměř polovina obyvatel! 
 


