
4. ročník – (27. 4. – 1. 5.) 

Pavla Polívková 

 

Milé děti, vy naši pilní školáčci, 

Týden se s týdnem sešel a my jsme pořád zavření doma, tedy obrazně řečeno, protože do přírody 

chodit smíme, mnozí z vás chodí pravidelně, jak vím z vašich dopisů, máte radost, že je krásné jaro, 

všude kvetou stromy, zvířátka mají mláďátka a tak. Vaše dopisy mě moc potěšily, je sice smutné, že se 

vám stýská po kamarádech, po sportu a dokonce některým z vás i po škole, ale zase můžete být 

pohromadě s rodinou, na to zase nebývá tolik času v běžném režimu, užívat si, jak je venku krásně a, 

co si budeme namlouvat, také si řádně přispat.  

Ale pracovat musíme také. Tento týden toho bude zase trochu méně, protože jsou jen čtyři pracovní 

dny, v pátek je prvního máje, svátek práce, tak ho oslavíme odpočinkem. Tak cože to máme udělat 

tento týden? 

Čtvrťáci budou procvičovat koncovky podstatných jmen, ty vzory, však víte. Bude to na stranách 111 

a 112. Písemně si udělejte jen cvičení 2 na straně 111 a cvičení 4 na straně 112. Místo testu posílám 

doplňovačky a na AlfBooku vyplňte cvičení ROD MUŽSKÝ v záložce PODSTATNÁ JMÉNA. 

V angličtině si vypracujte v pracovním sešitě stránky 49 a 50, no a samozřejmě mi zazpívejte písničku, 

ať už mi ji pošlete jako audionahrávku, záznam hlasu nebo dokonce video (přes messenger). 

A to bude vážně všechno. Nezapomeňte se políbit pod rozkvetlým stromem, kdo nemá koho líbat, 

zkuste obejmout břízu, to prý funguje jako náhradní činnost místo toho líbání. Bříza v Dobkově je 

například úplně vyleštěná od objímání, protože ji chodím objímat každoročně, a ještě jsem neuschla, 

takže to funguje. Buďte všichni zdraví a veselí. 

Pavla Polívková 

 

 

Katka Chvojková 

 

Ahoj čtvrťáčci! Minulý týden jste měli za úkol vypočítat a vybarvit 4 vytištěné stránky z 

matematiky, někteří z vás mi je dokonce ofotili a poslali, díky! Vypracované listy si nechte 

zatím doma, kdo bude chtít, může mi je nechat u vchodu do školy, kdo bude chtít, může se 

projet na kole do Cibotína a předat mi je, nebo mi je potom dáte někdy ve škole. 

Den Země většina z vás také oslavila a napsala mi (nebo poslala fotku), co jste konkrétně 

dělali, chválím :-D Doufám, že máte všichni zasazená slunečnicová semínka a že je zaléváte. 

Těším se, až mi napíšete, že už jim vykoukly ze země lístky. 

 

MATEMATIKA 

 

27. 4. 

Přečti si v učebnici na str. 78 nahoře něco o řadách a sloupcích v bonboniéře. 



Pošli mi výsledky cv. 1 (první 3 příklady) na téže stránce. 

Umíš písemně násobit? Určitě ano, proto zvládneš levou zadní i 4 příklady ve cv. 2 (str. 78) 

Opět pošli výsledky. 

 

28. 4. 

Dnes opět učebnice na str. 78. Chybí nám cv. 3. Pošli výsledky (nezapomeň napsat do 

závorky zbytek!). Než výsledky pošleš, ověř si výsledek zkouškou správnosti. 

 

29. 4. 

Velice jednoduchý příklad je na str. 79 nahoře. Určitě bys ho taky uměl/a takto vypočítat. 

Dnes zvládneš celou stránku 79, jedná se o 3 slovní úlohy (cv. 1, 2, 3). Těším se na správné 

výsledky. Kdo bude chtít, může mi to ofotit nebo hezky rozepsat, jak to vypočítal. Ale stačí 

výsledky. 

 

30. 4. 

Stýská se ti po „Alfíčkovi?“ Tak šup, přihlas se, vyber si 4. ročník, Matematika, Čísla do 

1000. Tam tě čekají 3 cvičení, ale pozor, jsou dost náročná….. (hlavně pexeso, možná si piš 

výsledky při pexesu na papír…). Pozor, večer létají čarodejnice. 

 

1. 5.  

Státní svátek – víš, kdo má dnes svátek? Zjisti v kalendáři. 

 

VLASTIVĚDA – zeměpisná 

 

V učebnici bychom měli mít vše hotové do str. 39. Dnes si řekneme něco o službách a 

dopravě. 

 

Služba je činnost, při které ti někdo něco poskytne. Nic se při ní nevyrábí (no, i když…..) 

Uvedu příklady: Jdeš ke kadeřnici, která tě ostříhá. Poskytne ti službu. 

Jsi nemocný, jdeš k lékaři, který tě prohlédne. To je také služba. 

Jedeš na dovolenou a spíš v hotelu. Hotel ti poskytne ubytování. To je služba. 

Jdeš se najíst do restaurace. To je také služba. 

Rodiče jdou do banky. Opět služba. 

Paní Nováková „jde na nehty“ – služba. 

Myslíš, že je více služeb ve městě nebo na vesnici? Určitě sis tipl/a správně, že ve městě. Tam 

žije více lidí, kteří služby využívají.  

Až budeš o hodně starší, budeš se učit tzv. Maslowovu pyramidu lidských potřeb. 

 

A teď doprava: doprava zajištuje přemístění osob (nebo zboží, zvířat, dopisů....) na určitou 

vzdálenost. Dopravu dělíme na silniční, železniční, lodní, leteckou a potrubní. 

Pokud se přepravuje zboží, suroviny, jedná se o nákladní dopravu (veze náklad). Pokud se 

přepravují lidé, jedná se o osobní přepravu. Ta může být buď individuální nebo hromadná. 

Vzpomeň si, co to je MHD a co do ní patří? (MHD = městská hromadná doprava, tj. doprava 

ve městech – tramvaj, metro, autobus, trolejbus, která přepravuje více osob.). 



• Přečti si v učebnici str. 40 a 41. 

• Opiš do sešitu modrý obdélník ze str. 41 

 

 

ČTENÍ 

 

Kdo ještě nedočetl „foglarovku“, pošle co nejdříve stručný obsah! Ostatní si čtou libovolnou 

knihu, budete o ní potom vyprávět. 

 

 

Marion Polívková 

 

VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ 

 

Dobrovolný úkol pro zvídavce: zkus zjistit, proč je 1. květen státním svátkem a co si vlastně 

připomínáme? (Kdo zjistí, může mi poslat odpověď na email: polivkovamarion@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


