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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 08. 06. – 12. 06. 2020 

 

 

Dobrý den,  

v příloze opět posílám práci na další týden.  

V matematice píšu do závorky str. učebnice nového vydání (Honza, Claudinka). 

Někdo mi už delší dobu neposlal žádné úkoly, prosím o nápravu. Jestli nestíháte všechno, 

nevadí, ale pošlete aspoň něco. 

Díky a s velkým pozdravem dětem, TF 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

Procvičování I/Y u podstatných jmen 

PS – str. 38 - celá 

Uč. – str. 133/ 4 a – písemně do sešitu 

Uč. – str. 133/ 4 b, c – ústně 

 

 

MATEMATIKA 

 
VŠE PÍSEMNĚ DO SEŠITU 
Číslo milion – procvičování; opakování učiva 
Učebnice str. 88/ 1, 2   

                       89/ 1, 2, 6  
                       105 (nebo 107) / 4 (římské číslice), 5 (slov. úloha) 

G – Obvod trojúhelníku a čtverce 

Učebnice str. 125 (nebo 127)/ 1, 2  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 
ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz , tel. 722070860 

 

Pracovní sešit str. 70 - odpověz na otázky (písemně do sešitu) 

Do slovníčků zapiš: TOWN (TAUN) = město 

                                 STREET (STRÍ:T) = ulice 

                                 ROAD (ROUD) = silnice 

                                 CHURCH (ČE:RČ) = kostel 

                                 VILLAGE (VILIDŽ) = vesnice 

Nakresli do pracovního sešitu na str. 69 mapu vašeho města/obce (můžeš si vymyslet své 

město) - napiš názvy jednotlivých částí města (ulice, kostel, kino, park, hrad, škola atd.)  

 

 

mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz


 

VLASTIVĚDA 

 
Já a ti druzí 

- učebnice str. 105 – 106 – dočti zbytek kapitoly 

- výpisky do sešitu – doplň slova, opiš nebo vlep do sešitu, podtrhni si nadpisy + 

důležité informace, pracuj s učebnicí. 

- písemně (do sešitu)- odpověz stručně na otázky na str. 106 

 

 

PŘÍRODOVĚDA  

+VV– Ekosystémy 

Vyber si jeden z ekosystémů, které jsme letos v přírodovědě probírali (prolistuj sešit) a který 

se ti líbí, a výtvarně ho zpracuj. Na čtvrtku A4 nakresli nebo namaluj tvůj vybraný ekosystém. 

Použij tempery, vodové barvy nebo pastelky. Můžeš také vytvořit koláž - použij barevné 

papíry, výstřižky z časopisů, kousky textilu a podobně.  

 

ŠIKANA 

= vážné porušení vztahů mezi lidmi 

= .t……………………. nebo ..d……………..…… týrání slabšího  

= útoky se opakují 

Co může být šikana? (Vyber z modré lišty na str. 105). 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

- šikaně musíme zabránit – řekneme někomu dospělému, co se děje (rodiči, učiteli, 

výchovnému poradci) 

 

- i když se šikana děje někomu jinému, nesmíme si to nechat pro sebe 

 

- šikanované dítě může být tak vystrašené, že se bojí říci někomu o pomoc 

 

Každý může mít trápení, se kterým si neví rady. 

- můžeš se obrátit o pomoc k někomu dospělému 

- můžeš využít telefonickou nebo internetovou linku důvěry – tady ti poradí odborníci 

(např.:  Linka …………………, Dětské …………………….. centrum) 

 


