
4.B  Souhrn učiva v týdnu 23.3. 27.3. 

 

Čeština 4.B Zdravím všechny žáky i rodiče…  

Napište si prosím úkoly, pokud budou z učebnice, tak zase na volný list pod číslem 2, datum 23.3.20. 

Dnes bychom ještě shrnuli PJ rodu ženského a PJ rodu mužského podle vzoru pán. Uč. str. 85/5 na 

papír - můžete si napsat za PJ i vzory, např. ...holubi/páni/ str. 85/6 a, b - např. bylinářka/žena/… str. 

85/7 např. Psi jsou velmi užiteční. str. 86/8 Zkuste poprosit rodiče nebo sourozence o nadiktování 

Velký PS str. 51/6 a, b …..sbírá - podtrhnout vlnovkou Poproste o nadiktování Malý PS str. 18/3, 4a 

Čít. str.118, 119 přečíst a odpovědět ústně  

Odkazuji na web Skolakov.cz Mojecestina.cz A. Ševčíková 

 

MATEMATIKA: 

Zlomky se stejným jmenovatelem. Minulý týden jsme začali novou látku – ZLOMKY, tento týden si do 

toho ponoříme trochu více. Přikládám odkaz na krásné vysvětlení – opět tak jak minulý týden. 

Str. 57 – tato strana se týká odkazu cv. 1,2 – vysvětlení a  cv. 3,4  zopakování základů.  

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-57/ 

Str. 58 – opět odkaz   Sčítání a odčítání zlomků ve cv. 1 vysvětleno. 

    cv. 2  + a -  stejný jmenovatel 

               Zlomky se stejným jmenovatelem můžeme     +   a    -     

                 Čitatele sečtu                                      2   + 1  =  3  

                 Jmenovatele opíšu                             5      5      5 

cv. 3  Jeden celek – vysvětlení celku  

            CELEK =     prosím zapište si do sešitu  dvě poloviny =  1,   tři třetiny  = 1,   čtyři čtvrtiny  =   1 , 

pět pětin = 1,  šest šestin =  1,  sedm sedmin =  1, osm osmin = 1, děvět devítin = 1. Vše znázorněno 

na videu. 

cv. 4  Dopočítávání do celku 

cv. 5 Výpočet zlomků.  Vypracovat do sešitu + překreslit , druhou část zkuste sami do sešitu. 

Tady je odkaz na celou str. 58- všechna tato cvičení najdete na tomto odkazu. 

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-58/ 

POČETNÍK   

Str. 14/ 1,2 

UČEBNICE  

Str. 119/ 1, 2 ,4 ,  - sešit 

Str. 119/ 3,6 – ústně   Tento týden dostanete pracovní sešity na zlomky, začneme s nimi další týden.  

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-57/
https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-58/


ANGLIČTINA 

POSLECH NA OPAKOVÁNÍ  

Animals: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MgXPC6USro  

Do sešitu  + překlad – funky monkey,     angry octopus,      clucky chicken,       wild tiger 

Weather: 

https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc 

Numbers: 

https://www.youtube.com/watch?v=aRFFriLr7Zs&t=120s    

 

Další cvičení jsou s odkazy na věci co jsme probírali v lekci 1  

SCORE = VÝSLEDEK, BODY     

 SEE  ANSWERS = KOUKNĚTE NA ODPOVĚDI   

 START AGAIN= ZAČNĚTE ZNOVU 

 

Opakování neurčitých členů  a/ an  

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

 

klikněte na chybu ve větě: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs 

 

množné číslo vyberte správnou odpověď: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs 

 

spojte čísla s písmeny na fráze  There is/ are: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs 

https://www.youtube.com/watch?v=7MgXPC6USro
https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc
https://www.youtube.com/watch?v=aRFFriLr7Zs&t=120s
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs


pod tímto odkazem najdete rozvětvení na hry, testy, poslech z knihy, slovíčka, prostě celé opakování 

z knihy 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 

KRÁSNÉ OPAKOVÁNÍ  PŘ, VL, M, ČJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=m0BqWAZtwdc 

 

 

 

VLASTIVĚDA: 

Přečíst str. 36, 37, 38 + dodám ofocený pracovní list 

Zapište do sešitu: 

Průmysl v ČR 

Průmysl zpracovává suroviny získané těžbou a zemědělstvím. 

Průmyslová výroba se dělí na průmyslová odvětví:  

-strojírenský pr./ nejvýznamější v ČR, automobilový prům. ŠKODA – Mladá Boleslav/ 

-hutnický pr. / Ostravsko – výroba železa, oceli/ 

- chemický pr.  /benzin,plasty,barvy, ,léky/  

 -potravinářský pr. /mlýny,mlékárny, pekárny/ 

- keramický  a sklářský pr./ keramika, sklo, porcelán/ 

- dřevozpracující pr./ nábytek, hračky, papír/ 

- textilní pr. / látky, koberce,/ 

Opakování:  na str. 39 odpovíte na otázky – vyjde vám tajenka ve kterém městě ČR se vyrábějí 

nákladní auta a autobusy. – odpovědˇtajenky si zapište do sešitu.  

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=m0BqWAZtwdc


PŘÍRODOVĚDA:  

str. 50,51,52 přečíst 

zápisek  

Ekosystém park 

- Uměle vytvořené člověkem slouží k rekreaci = odpočinku 

- Snižují hlučnost ve městě, zachycují prach, zvlhčují ovzduší 

- Poskytují životní podmínky pro rostliny /stormy,keře,okrasné byliny../ a pro živočichy 

/veverky, kosy,hrdličky,netopýry/ 

                       ROSTLINY:  

1. Stormy,keře  jehličnaté = / smrk pichlavý, jalovec obecný, tis červený/ 

           2.    Stromy, keře   listnaté =  / javor, jírovec maďal, kaštan/ 

3.  Okrasné byliny  =    / růže, levandule/ 

                ŽIVOČICHOVÉ: 

1. Obojživelníci=  ropucha obecná 

2. Ptáci = holub věžák, hrdlička zahradní, kos černý, strakapoud velký 

 

                SAVCI: 

Netopýr hvízdavý – živí se hmyzem 

 

 

 

 

 


