
Materiály k samostudiu 

Středa 25. 3. 2020 

Třída 4. D 

 

Vzhledem k tomu, že zatím není jisté, kdy dojde k návratu do škol, a věřím, že 

děti doma pilně pracují, ráda bych Vás požádala o zasílání některých 

vypracovaných úkolů. 

Pokud tedy máte možnost vyhotovené úkoly naskenovat nebo vyfotografovat, 

budu velmi ráda za jejich zaslání. Úkoly určené k hodnocení by měly děti 

vypracovat vždy samostatně. Rodiče mají jistě v tomto náročném období 

spoustu jiné práce a starostí, proto bych je nerada ještě více zatěžovala. 

Úkoly určené k hodnocení budou vyznačené červeně. Pokud tedy máte 

možnost, zasílejte tyto splněné úkoly na emailovou adresu 

bretova.perina@seznam.cz. Pro snadnou identifikaci, uveďte, prosím, do 

předmětu jméno žáka. 

Úkoly z přírodovědy zasílejte paní učitelce Mališové na emailovou adresu 

malisova.perina@seznam.cz.  

Skupina anglického jazyka paní učitelky Helclové bude úkoly zasílat na 

emailovou adresu helclovat.perina@seznam.cz.  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, využijte také uvedenou emailovou adresu, 

ráda Vám poradím. 

Hodnocení jednotlivých úkolů Vám budu zpětně zasílat. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Slovesa – zvratná slovesa. 
Slovesa, která tvoří jeden významový celek se zájmenem se, si, např. 
přestěhovat se, mýt se, pamatovat si, obléknout si. 
PS – str. 25, cv. 1 
 
M. Macourek: Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV. 
Čítanka – str. 119 - 120 

Vlastní četba libovolné knihy. 
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MATEMATIKA   

Tabulky a diagramy. 
PS – str. 54 
Pamětné dělení čísel větších než 10 000. 
UČ – str. 67 

UČ – str. 67, cv. 1 (do školního sešitu nebo na papír) 

 

PŘÍRODOVĚDA 

EKOSYSTÉM PARK – učebnice str. 50 – 52 

- dokončit ekosystém park, tzn. přečíst text str. 52 (ptáci, savci) 

- do sešitu vypsat zástupce ptáků a savců žijících v parku 

- PS str. 24/ cv. 1 (nakreslit zástupce živočichů a rostlin v parku + napsat na 

kartičky jejich názvy – pokud žáci chtějí, mohou si vystříhat kartičky a zahrát 

pexeso, ale nemusí – případně si pexeso zahrajeme společně ve škole) 

- PS str. 24/cv. 2 

 

VLASTIVĚDA 

8. Život za vlády prvních Přemyslovců – Románský sloh; Kosmas, první český 

kronikář. 

Odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU&list=PLnplwgXmL676ZF4

XY6BrbKpRFABnZExbv&index=21  

Učebnice – str. 19 (přečíst + stručné výpisky do sešitu, nakreslit zjednodušeně 

rotundu a baziliku) 
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