
Dobrý den,
níže zasílám další týden s učivem. Ve středu 27. 1. 2021 proběhne speciální výuka - Ochrana 
člověka za mimořádných situací (8.30 – 10.30). Pokud nebudete přítomni, níže jsou vloženy úkoly 
na domácí práci.
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 budou probíhat konzultace žáků 4. třídy od 9.00 do 10.10. V rámci 
individuálních konzultací žák obdrží Výpis z vysvědčení (může být přítomen i jeden zákonný 
zástupce). Pokud se žák nemůže dostavit, tak bude hodnocení za 1. pololetí školního roku zasláno
e-mailem a Výpis z vysvědčení dostane žák s nástupem k prezenční výuce. Konzultace nejsou 
povinné.
V pátek následují pololetní prázdniny a ihned na to navazují jarní prázdniny (1. 2. - 5. 2. 2021).
Od čtvrtka 28. 1. 2021 do pátku 5. 2. 2021 tedy nebude probíhat on-line výuka. Děti budou mít 
několik samostatných úkolů.
V pondělí 8. 2. 2021 se společně opět sejdeme v programu Zoom. Prosím, tento den bude také 
přítomný alespoň jeden rodič. Budu Vám vysvětlovat nový program Teams na který přejde celá 
škola. Tento program je jednodušší, v českém jazyce a má mnoho výhod. Společně si ukážeme,
jak se žáci přihlásí apod.
Doufám, že se s dětmi ve škole brzy sejdeme. Přeji všem pevné zdraví a děkuji za spolupráci.
Děti jsou opravdu šikovné a je radost s nimi pracovat.

S pozdravem
Iveta Vojířová

FIALOVÝ TÝDEN
25. 01. 2021 – 28. 01. 2021

ČESKÝ JAZYK
- Zopakuj si řady všech vyjmenovaných slov.
- Vyjmenuj všechny slovní druhy.
- Vyjmenuj pády podstatných jmen.
- Vyjmenuj vzory u všech rodů podstatných jmen.
- Urči vzor u těchto slov a napiš do školního sešitu:
palačinka, kůže, lest, kombinace, bota, myš, květina, noha, bolest, větev
- Ústně vypracuj cvičení 2 v učebnici na straně 65.
- Ústně vypracuj cvičení 4, 6, 7 a 8 v učebnici na straně 66.
- Do školního sešitu napiš cvičení 3 z učebnice ze stany 65.

MATEMATIKA
- Řekni řady všech násobků.
- Vypočítej do školního sešitu tento mix příkladů:
154 · 45 (písemně), 7 · 9, 36 : 6, 74 : 8, 127 · 7 (písemně), 655 + 715 (písemně), 947 – 328 
(písemně), 178 · 36 (písemně), 35 : 5, 5 · 9, 31 : 5.
- V pracovním sešitě vypracujte celou stranu 5.
- NOVÁ LÁTKA – PÍSEMNÉ DĚLENÍ
- Pusťte si, prosím, video: https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w
- Vypočítejte způsobem z videa:
78 : 4, 32 : 2, 52 : 4, 119 : 7, 960 : 3, 288 : 2
- Podívejte se na stranu 10 v učebnici na postup (cvičení 1). Především, jak probíhá kontrola 
(zkouška).



ANGLICKÝ JAZYK
- Podívej se na celou stranu 24 a překládej věty. Odpovídej na otázky.
- Zapiš do slovníčku:
at school [et sku:l] ve škole
at home [et houm] doma
ill [il] nemocný
too [tu:] také
Come in! [ka min] Pojďte dál.
- V pracovním sešitě na straně 24 vypracuj cvičení 1 a 3.

VLASTIVĚDA
- Přečti si v učebnici strany 43, 44, 45.

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
- Pusťte si, prosím, videa:
https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag
https://www.youtube.com/watch?v=t0-
5Jb41JkA&list=PLuPLa7Vry6cIZjToDYr6LKMaqVkNydmIs&index=6
- Vytvoř plakát:
Na papír vytvoř plakát s důležitými čísly (155, 150, 158). Nakresli k číslům obrázky.
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