
4. ročník – (6. 4. – 10. 4.) 

 

Pavla Polívková 

 

Dobrý den,  

máme tu další týden domácího vězení, tak posílám dopis se zadáním práce. Tento týden jsou 

Velikonoce, tedy by měly být prázdniny, hahaha, tak je poskytneme aspoň vašim rodičům, aby 

vás (většinu) nemuseli hlídat, jestli děláte úkoly. Navíc jsem vymyslela koledu na dálku. To se 

dělá tak, že pošlete e-mailem koledovací říkanku, několik citoslovcí, které budou vyjadřovat 

použití pomlázky a kdo to pošle, obratem dostane obrázek vajíčka, taky e-mailem. Takže víte 

jak na to, očekávám v pondělí koledovací e-maily.  

Tak milí čtvrťáci, otevřete si učebnici na straně 104, přečtěte článek cv. 1 a splňte úkoly pod 

článkem, samozřejmě ústně. Ve cvičení 2 pozorujte, jak se skloňují podstatná jména podle 

vzoru muž. Všímejte si hlavně i/y, také jak se vlastně taková podstatná jména poznají (1.pád 

j.č. končí na souhlásku, 2.pád j.č. končí na -e, ale zároveň jsou životná – 1.pád mn.č. ukážeme 

TI a koncovka bude -i (ti muži), -ové (ti mužové nebo králové) nebo -é (ti stavitelé, ti 

obyvatelé). Písemně si zkuste cvičení 4a na straně 105. Ostatní cvičení rodičům říkejte ústně. 

A místo testu si na A lfBooku vypracujte v záložce Podstatná jména, cvičení Podstatná jména 

rodu středního a ženského. 

Tak, to je zatím všechno, další práce bude v úterý po Velikonocích. Užijte si tyto neobvykle 

strávené svátky, očekávám koledovací e-maily a hlavně buďte všichni zdraví.  

Pavla Polívková 

 

 

Katka Chvojková 

 

Přihlas se na Alfbook (wwww.alfbook.cz) 

 

Pokyny pro přihlášení: 

1. pracujte nejlépe v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla 

2. zadejte adresu: www.alfbook.cz 

3. zadejte kód školy: zsoudolen, klikněte na START 

4. vyberte třídu, do které chodíte 

5. vyberte své jméno 

6. zadejte přidělené heslo – to vám pošlu do mailu, 

7. klikněte na PŘIHLÁSIT 

8. vyberte úlohy podle zadání 

 

Matematika 

 

Vyber na alfbook.cz (po přihlášení) 4. ročník, Matematika, Čísla do 100, Násobení a dělení. 
Udělej celý test až do konce.  



Pokud se ti nebude moc dařit, můžeš test několikrát opakovat. Pokus se splnit na 100 %. Věřím, 

že to pro tebe bude jednoduché, je to opakování. Já pak mohu průběžně kontrolovat a sledovat, 

jak se vám úkoly daří. 

Můžeš zkusit i Matematika, Čísla do 100, Grafy (ale nevím, zda se v tom vyznáš....) 
Potom vyber cvičení Jednotky a jejich převod. Tam tě čekají 2 testy. Oba vyřeš.  
Teď vyber !3. ročník! - Matematika, Čísla do 100, násobení a dělení. 
Vyber si nejméně 1 cvičení (např. násobení a dělení 0-5). Samozřejmě můžeš udělat všech 11, 

budu se těšit na překvapení :-D 

Pro ty úplně nejrychlejší: můžeš zkusit otevřít 5. ročník, Matematika, Římské číslice :-D, to už 

určitě umíš. 
Nezapomeň, že test můžeš opakovat, kolikrát budeš chtít. Čím vyšší procento, tím lepší :-D 

A taky nezapomeň, že si práci můžeš rozvrhnout na 3 dny. 

Ať se ti daří, já se pak na to podívám a ozvu se e-mailem. 

 

 

Vlastivěda – zeměpisná 

 

Opakování je matka moudrosti, zkus znovu odpovědět ústně na následující otázky  

 

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? 

 

 

Přihlas se na Alfbook.cz, vyber svoji třídu a jméno. Rozklikni Vlastivěda, Vlastivěda ČR. 

Postupně udělej tato cvičení: Státní symboly 1, Státní symboly 2 a potom cvičení Nerostné 

bohatství ČR. 
 

Čtení 

 
 Dočíst knížku od Jaroslava Foglara. 
 


