
SOUHRN UČIVA  27.4. – 1.5. 

Matematika 

Tento týden budeme hodně opakovat to co jsem dělali v průběhu roku a začnemé SMÍŠENÁ ČÍSLA . 

Když máme zlomek a v něm je v čitateli číslo větší než ve jmenovateli jsou větší než 1 .   

Krásně je to vysvětleno v Matýskové matematice v odkaze první video: 

 

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-50/    

 

Až shlédnete, tak prosím vypracujte v PS -Z  str.  11    To stačí co se týče zlomků.  

V příloze jsem ofotila stranu z pracovního sešitu, který nemáte a navazuje na naši učebnici. Strana má 

8 cvičení.   

Cv. 1 a 2 je klasické sčítání a odčítání, 

 cv. 3  - Tady budete muset nejdříve vypočítat kolik stoji Adamovo kolo, pak zjistíte kolik stála obě 

kola dohromady, dále musíte zjistit kolik peněz si obě děti našetřily dohromady a potom kolik peněz 

museli rodiče doplatit. 

cv. 4 – Nejprve musíte zjistit co máme za rok? A dále pokračujete odčítáním  jednotlivých událostí , 

samozřejmě každé zvlášt´a dopracujete se k výsledku kolik let uplynulo od… 

cv.5 – zde jen klasické násobení 

cv. 6 – klasické odčítání 

cv. 7 – trošičku náročnější – postup je takový, že začínáte od čísla ve středu pavučiny směrem ven, 

takže 278 – 8 =……  a pokračujet :3 a zapíšete výsledek 

cv.8 – obdobné, jen jednodušší. 

 

Pokud máte možnost tisku – vytisknout a nalepit do sešitu, pokud ne, prosím vypracovat do sešitu: 

cv. 1 ,2 ,5, 6 ,7 , 8  = mi stačí pouze výsledky ALE  krásně cvičení oddělit a napsat které je to cvičení, 

cv-3 a 4  žádám POSTUP výpočtu – žádná kalkulačka!!! 

 

ANGLIČTINA 

Tento týden se snad setkáme na online výuce, pro ty co nemůžou – v pátek 24.4. jsme udělali přes 

messenger uč. Str. 16/cv 3. –měli jste se podívat a obrázky, přečíst a odpovědět na dvě otázky: Who 

are the boy and girl on the computer? A    Where are they from? Tento týden budeme pokračovat se 

slovíčkem BÝT – se kterým jsem se již drive seznámili. / já jsem, ty jsi, on je, ona je, to je, my jsme , vy 

jste, oni jsou /  

I am = I´m   ,  you are = you´re ,  he is = he´s , she is = she´s  , it is = it´s  

We are = we´re , you are = you´re , they are = they´re 

Za rovnítkem je vždy zkrácený tvar – je to to stejné, jen pamatujete že nám ten apostrof baští 

písmenka?  Prosím přepište si tabulku 2.2 z pracovního sešitu ze str. 72 – pouze tabulku. 

A hned si krátké tvary můžete procvičit v PS str. 13/ 4 , zde zapisujete krátké tvary tohoto slovese a 

BÝT.  

Posílám odkaz na procvičení slovesa být, zde si kliknete na okýnko vepíšete a na závěr dáte SUBMIT a 

ono vám to vyhodnotí jak si vedete: 

https://agendaweb.org/verbs/tobe-present/index.html 

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-50/
https://agendaweb.org/verbs/tobe-present/index.html


A ještě cvičení 6 z učebnice na str. 17 , prosím do sešitu. 

SLOVÍČKA str. 81 / unit 2 pouze A a končíte Coutries and cities – to jste už zvládli.  Tyto nové věty 

dám na WOCABEE, tak to snad bude jednodušší.  

 

VLASTIVĚDA 

PLZEŇSKÝ KRAJ   https://edu.ceskatelevize.cz/plzensky-kraj-5e441eb9d76ace2c451dde40 

 
 

Krajské město: Plzeň   

Poloha: jihozápad Čech  

Povrch: Plzeňská pahorkatina,  Šumavla, Český les 

Průmysl: keramický, strojírenský , pivovar Prazdroj 

Zemědělstvi: brambory, chov skotu, Klatovy –karafiáty 

Vodstvo: Berounka – vzniká soutokem Mže, Radbuzy,  Úhlavy, Úslavy 

Zajímavosti – město Domažlice v národopisné oblasti Chodsko – dudy.  

Příště budeme brat Karlovarský kraj, ale nemůžu se dohledat, kdo z vás má referát na tento kraj?! 

 

 

Český jazyk 4.B  /7.úkol/ 
 
 
Přeji všem dětem i rodičům pěkný den a děkuji za vypracování a zasílání úkolů. 
Jsem ráda, že děti pracují a snaží se i za těchto podmínek. Určitě  k tomu přihlédnu 
při závěrečném hodnocení… 
Dnes bychom si shrnuli učivo o PJ a procvičíme si pádové otázky /najdete je pro  
připomenutí v uč na str.64/. 
 
 

1. Velký PS - doplňte si prosím tentokrát celou stranu a vyhodnoťte  
               56/1b - v klíči 
               56/2 - správné řešení dole 
               56/3 -          “ 
               56/4 - prosím  p o š l e t e 

2. Malý PS - str. 32/d - klíč vzadu 
3. Doplňte naskenovaný text s pádovými otázkami /zatím 1. cvičení/ řešení dole 
4. Přečtěte si v čítance na str. 124 Zločin v říši pohádek a snažte se textu porozumět 
 

 

Sken je v příloze – materiály soubory 

 

PŘÍRODOVĚDA – SE TENTO TÝDEN NEKONÁ ANI PŘÍŠTÍ PÁTEK Z DŮVODU STÁTNÍHO SVÁTKU 

https://edu.ceskatelevize.cz/plzensky-kraj-5e441eb9d76ace2c451dde40

