
Dobrý den, vážení rodiče, milé děti, 

zasílám další týden učiva, který bude stále probíhat online přes program Zoom. Přikládány budou 

také práce v programu Teams, ať společně postupně zkoušíme i tuto variantu, než na Teams 

přejdeme zcela (i online). Práce v aplikaci Teams budou rovněž známkované. 

Děkuji za spolupráci a zpětné vazby. 

 

          S pozdravem 

          Iveta Vojířová 

 

 

MODRÝ TÝDEN 

08.02.2021 – 12.02.2021 

 
ČESKÝ JAZYK 

- Zopakuj si řadu všech vyjmenovaných slov. 

- Vyjmenuj všechny slovní druhy a u každého uveď příklad. 

- Vyjmenuj pády podstatných jmen. 

- Vyjmenuj vzory u všech rodů podstatných jmen. 

- Najdi v pokoji pět věcí ženského rodu a urči u nich vzor – napiš do školního sešitu. 

- Urči vzor u těchto slov a napiš do školního sešitu: 

maminka, Vltava, kniha, jeskyně, lavice, mrkev, nemoc, bolest 

- Napiš do školního sešitu vždy druhý pád čísla jednotného a sedmý pád čísla množného 

u těchto slov: 

mísa, tužka, žába, žirafa, škola, Jana, učitelka 

- Pamatuj, RŮŽE, PÍSEŇ a KOST jsou měkké vzory – vždy píšeme v koncovkách i/í. 

- Ústně vypracuj cvičení 1 + a), b), c), d) a cvičení 2 a 3. 

- V pracovním sešitě vypracuj celé strany 11 a 12. 

MATEMATIKA 

- Řekni řady všech násobků. 

- Podívej se do učebnice na stranu 10, jak probíhá kontrola u písemného dělení. 

- Do školního sešitu vypočítej cvičení 4, 5 a 6 z učebnice na straně 10. 

- Pozor, písemné dělení se zbytkem – podívej se na postup v učebnici na straně 11. 

- Vypočítej z učebnice ze strany 11 cvičení 3. 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

- Podívej se na stranu 25 v učebnici. 

- Zapiš slovíčka do slovníčku: 

end   [end]  konec 

hot   [hot]   horký 

bad   [bed]  zlý 

ring   [rin]  zvonit 

 

- Vypracuj celou stranu 25 v pracovním sešitě. 

- Podívej se na stranu 26 v učebnici. Na výslovnost se podívej na poslední stranu učebnice či na 

internet. 

 

VLASTIVĚDA 

- Podívej se (nauč se) na mapu krajů ČR. Mapu krajů máte také na poslední straně učebnice. 

 
- Zkus poskládat kraje ČR: 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-

kraju/puzzle1.htm 

 

- Trénuj kraje na Umime.to 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven?source=homepageOther  

 

- Zapiš do sešitu: 

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 

V ČR máme 14 krajů. 

Každý kraj má krajské město, kde sídlí krajský úřad. 

Každý kraj je něčím významný a jedinečný. 

 

 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven?source=homepageOther


 

 

PŘÍRODOVĚDA 

- Připomeň si kapitolu 10 a 11. 

- V pracovním sešitě na straně 18 vypracuj cvičení 6 a 7 (hra). 

 

 

ODKAZ NA VIDEO TEAMS – odevzdávání úkolů 

https://www.youtube.com/watch?v=q4BoWQDdcHk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q4BoWQDdcHk

