
4. ročník – (13. 4. – 17. 4.) 

Pavla Polívková 

Dobrý den, 

Velikonoce utekly jako voda, byly zvláštní, ale koledy byly netradiční a veselé, to je dobře, je 

daleko lepší být veselí z toho, co můžeme, než být smutní z toho, co nemůžeme. Říká se, že 

veselá mysl je půl zdraví. Také se říká, že čistota je půl zdraví. No tak ruce si myjeme 

podstatně pečlivěji než kdykoli předtím, tudíž máme splněnou tu čistotu. Počítejte se mnou: 

čistota je jedna polovina zdraví, veselá mysl druhá polovina zdraví. Dvě poloviny jsou jeden 

celek, takže když se budeme mýt a řehtat, máme vyhráno. 

No a když už máme zajištěné zdraví, tak se můžeme klidně lehce unavit nějakou prací, že. 

Tak, milí čtvrťáci, nejdříve pochválíme pracanty, kteří posílají vypracovaná cvičení e-mailem 

a podobnými cestami, takže chválím před nastoupeným mužstvem hlavně Jirku a Jáchyma. 

No a teď zase pochválím ty z vás, kteří vypracovali zadaná cvičení v programu AlfBook, a to 

cvičení PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO a PODSTATNÁ JMÉNA RODU 

STŘEDNÍHO ve skupině úloh PODSTATNÁ JMÉNA. Takže chválím před nastoupenou 

jednotkou, pozor, napětí vrcholí, ano….POUZE JÁCHYMKA. Jáchym je borec největší a vy 

ostatní už také začněte. Je sice pravda, že spousta z vás dělá další cvičení, i z jiných ročníků, 

ale nejdřív vždycky udělejte to, co je zadáno. Tolik k minulému týdnu. 

Tento týden máme procvičit vzor MUŽ. Jak se podstatná jména, která se skloňují podle vzoru 

MUŽ, poznají, už víme. Teď máte procvičovat, co umíte. Na stránkách 106 a 107 je 

cvičeníček požehnaně, to je skvělé, že? (Chichichi.) Tak je čtěte nahlas, čtěte nahlas i zadání, 

abyste věděli, co s tím máte vlastně dělat, no a pak říkejte nahlas. Když vás budou kontrolovat 

rodiče, bezva, když nebudou doma, nahrajte se jim, nebo jim to napište, ale tahle možnost je 

dost pracná, nebo, když už to pracně napíšete, tak už to můžete poslat i mně a neotravovat 

s tím rodiče. Mně ale stačí písemně vypracovaná cvičení 11 a 12 na straně 107. Pozor, cvičení 

11 máte napsat v množném čísle. Já jen kdyby někdo nečetl zadání… 

Z angličtiny si pusťte oba klipy Steva o zvířatech z lesa a vypracujte podle nich strany 44 a 

46. Samozřejmě nahlas opakovat se Stevem. V pracovním sešitě na straně 45 máte obrázek 

šíleného zvířecího mejdanu ve Stevově domě (chudák Steve) a vy máte podle něj napsat věty 

(do English English sešitu), že v nějaké místnosti je několik zvířat, nebo že v nějaké místnosti 

je zvíře, nebo že tam není zvíře, máte tam nápovědu. Výslovnost slovíček na požádání pošlu. 

Pozor, 1 fox – 2,3,4 foxes a deer je nepravidelné množné číslo: 1 deer – 2, 3, 4 deer. To je 

zmatek, že? 

Tak, to by zatím mohlo stačit. Jo a - koukala jsem, kolik pilných žáků si dobrovolně dělá 

angličtinu na Alfbooku, a ke všemu tak dobře. Mnozí už přišli na to, že můžou dělat cvičení i 

u jiných ročníků. To je dobře. Klidně zkoušejte, nic se vám nestane, když se něco hned 

nepovede. Podruhé už to uděláte lépe, pak ještě lépe a hle, budete umět něco navíc. 

Tak se mějte hezky a hlavně BUĎTE ZDRAVÍ, ačkoli to už jsme si říkali na začátku dopisu, 

že to máme jisté.  

Pavla Polívková 



Katka Chvojková 

Ahoj milí žáčkové, 

Velikonoce a prázdniny s nimi spojené máme za sebou a čeká nás opět netradiční učení. 

V tomto týdnu máte za úkol splnit následující úkoly a cvičení (a nebojte, nezapomeneme ani 

na „Alfíčka“. Bude to opakování násobilky :-D). 

Těším se na výsledky vaší práce, ať se vám daří :-D 

 

MATEMATIKA 

14. 4. 

Uč. str. 75 cv. 4 do ŠS nebo na papír. Počítej s celými čísly, žádné desetinné čárky. Pokud se 

ti podaří tabulku potom vyfotit a poslat, bylo by to skvělé. 

Uč. str. 75 cv. 5. Pošli odpověď. (Poradím, nakresli si to a převeď metry na cm). 

 

15. 4. 

Uč. str. 76 – přečti si text nahoře 

Uč. str. 76 – cv. 1, 2, 3, 5 ústně 

Uč str. 76 – cv. 4 – písemně – pošli výsledky 

Přihlas se na www.alfbook.cz, otevři Matematika 3. ročník, Čísla do 100, Násobení a dělení a 

udělej minimálně 3 cvičení. 

 

16. 4. 

Uč. str. 77 – přečti si text nahoře. 

Jaký výsledek bude ve žlutém, růžovém a modrém obdélníku? 

Uč. str. 77 – cv. 1 ústně 

Vrať se zpátky na str. 75 cv. 3, pošli mi pouze výsledky vrcholků pyramid (b, c, d) 

Uč. str. 77 cv. 5 :-D 

 

17. 4. 

Dnes tě čekají slovní úlohy na str. 77, cv. 2, 3, 4. 

Přihlas se na www.alfbook.cz, otevři Matematika 3. ročník, Čísla do 100, Násobení a dělení a 

udělej další 2 cvičení, která ještě nemáš. 

 

 

 

http://www.alfbook.cz/
http://www.alfbook.cz/


VLASTIVĚDA – zeměpisná 

Dnes tě čeká téma PRŮMYSL. 

Co si představíš pod tímto slovem? Továrny? Komíny? Pracující lidi? 

Ve 3. ročníku jsme se učili, že aby vznikl výrobek, potřebujeme přírodninu a z ní surovinu. 

Vzpomínáš? Kráva – mléko – máslo. Ovce – vlna – svetr. Strom – dřevo – židle… 

K tomu, aby výrobek vznikl, potřebujeme nejen přírodninu a surovinu, ale také kvalifikované 

pracovníky, elektrickou energii. 

Víš, co to znamená kvalifikovaný člověk? To je takový člověk, které má vzdělání na tu 

určitou práci. Např. lékař má vysokou školu – lékařskou fakultu. Truhlář se učí na učilišti, aby 

uměl vyrábět výrobky ze dřeva, automechanik chodí do školy, kde se učí opravovat auta,… 

Průmysl rozdělujeme na různá odvětví podle toho, co vyrábí. Např. v potravinářském 

průmyslu se vyrábí potraviny (pekárny, mlékárny, mlýny, pivovary…).   

Strojírenský průmysl produkuje např. stroje, auta. 

Chemický průmysl vyrábí např. čisticí prostředky, léky, benzín, naftu, zubní pastu. 

Dřevozpracující průmysl zpracovává dřevo a vzniká tak nábytek, papír… 

Mezi další neméně důležitá odvětví průmyslu patří hutnický, keramický  a sklářský průmysl. 

Průmyslové výrobky se předvádějí na výstavách a veletrzích. Někteří z vás byli určitě v 

našem nejznámějším výstavním areálu v Brně. 

Zápis si uděláme příště. Teď si přečti str. 36 a 37. 

Nakonec zkus vyjmenovat, jaká průmyslová odvětví v ČR znáš? 

 

ČTENÍ 

Už máš určitě přečtenou knihu od Jaroslava Foglara. Napiš mi, který den a v kolik hodin mám 

zavolat mamince a budeš mi vyprávět stručný obsah. Můžeš si napsat dopředu třeba 10 vět. 

 

Marion Polívková  

 

 

VLASTIVĚDA  - dějepisná 

 

Přečti si v učebnici str. 36 - 37 (kapitola Husitské války). Zápisky si vytvoříme opět společně 

příští týden. 

 

 

 

 


