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Úkoly na týden od 22. 2. do 26.2.2021

Třída: 4.A
Třídní učitel: Mgr. Jitka Povolná

ČJ

M

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Online hodina v 10:50
hod.
Vzory r. ž.
Uč.- str.69/cv.2 (cv.1
dobrovolně)
PS – str.14/cv.9
Procvič skloňování podle
vzoru žena:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/koncovky/cvice
ni-zena1.html
a pravopis koncovek:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/kartickypravopis-koncovek-vzoruzena/index.html
Sloh – uč. – str.52/cv.4
Online hodina v 8:00 hod.
Jednotky délky

Online hodina v 10:50
hod.
Uč.- str.69/cv.3
PS – str.13/cv.3
Procvič skloňování podle
vzoru růže:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/koncovky/cvice
ni-ruze1.html
a pravopis koncovek:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/kartickypravopis-koncovek-vzoruruze/index.html
Čtení – čti vlastní knihu

Online hodina v 10:50
hod.
PS – str.13/cv.4 +
str.14/cv.6
Uč.- str.69/cv.4
Procvič skloňování podle
vzoru píseň:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/koncovky/cvice
ni-pisen1.html
a pravopis koncovek:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/kartickypravopis-koncovek-vzorupisen/index.html

Online hodina v 10:50
hod.
PS – str.14/cv.7
Uč.- str.70/cv.6,7
Procvič skloňování podle
vzoru kost:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/koncovky/cvice
ni-kost1.html
a pravopis koncovek:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/kartickypravopis-koncovek-vzorukost/index.html

Online hodina v 10:50
hod.
PS – str.14/cv.8 +
str.13/cv.1
Procvič pravopis
koncovek r.ž.:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/podstatnajmena-roduzenskeho/znamkovanediktaty/cviceni5A.htm
a koncovek r.stř. a ž.:
https://skolakov.eu/cesky
-jazyk/4-trida/koncovkypodstatnychjmen/pravopisnytrenazer-rod-stredni-azensky/cviceni.html
Čtení – pošli čtenářskou
kartu ( někteří již poslali)

Online hodina v 8:00 hod.
Jednotky délky

Online hodina v 8:00 hod.
Jednotky délky

Online hodina v 8:00 hod.
Jednotky délky

Geometrie – pravoúhlý
trojúhelník
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https://www.youtube.co
(m – dm, m – cm, m –
( km – m)
-opakování
m/watch?v=DQxmdoamC mm)
https://skolakov.eu/mate https://skolakov.eu/mate
Ls&feature=emb_logo
https://skolakov.eu/mate matika/4-trida/prevodymatika/4-trida/prevody(cm – mm,dm – mm,
matika/4-trida/prevodyjednotek/jednotkyjednotek/jednotkydm – cm)
jednotek/jednotkydelky/prevody-jednotekdelky/prevody-jednotekhttps://skolakov.eu/mate delky/prevody-jednotekdelky/vyber.htm
delky/priklady1h.htm
matika/4-trida/prevodydelky/vyber.htm
učebnice – str.45 +47
učebnice – str.44
jednotek/jednotkydelky/prevody-jednotekdelky/vyber.htm

AJ
Procházková

Online hodina v 9:50 hod.
Dny v týdnu. Co děláš v…?

Pracovní sešit str. 53 a na
straně 54 cv. 2. Úkoly na
Škole b pyžamu.

Online hodina v 8:50 hod.
Televizní pořady.

AJ
Hrychová

Online hodina v 9:50 hod.
-každou hodinu stejný
odkaz

Online hodina v 9:50 hod.

Online hodina v 8:50 hod.

ČJS

Vlastivěda
Učebnice str. 40 „Služby“
– přečti si článek
Opiš nebo si nalep
poznámky do sešitu z
vlastivědy a pokus se
tučně zvýrazněné pojmy
najít na mapě (poznámky
viz Škola v pyžamu +

Přírodověda
Online hodina
v úterý 23. 2. od 12 hod –
„Můj domácí mazlíček“
Odkaz bude v emailu i na
Škole v pyžamu

Videa:
https://www.youtube.co
m/watch?v=v2Zo9Qwm2n
c&feature=emb_logo
a
https://www.youtube.co
m/watch?v=hBDT-2rUrD8
a
https://www.youtube.co
m/watch?v=YQfHFSITamo
uč. str.34

Přírodověda
Referát Škola v pyžamu –
odevzdej do 26. 2.
„Vlaštovka obecná, jiřička
obecná“ – pomocí
encyklopedie, učebnice či
internetu najdi 3 rozdíly
mezi jiřičkou a vlaštovkou,
ptáčky můžeš i nakreslit
Vlastivěda
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email)

Test Škola v pyžamu –
odevzdej do 26. 2. (pokud
nemáš možnost skenovat,
napiš mi řeky a tajenku do
komentáře)
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