
Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130 

 

 
 

Ročník: 
4.A 

 
Týden: 23. 3. – 10. 4. 2020 

Informace: 

 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 hodiny ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVĚ! 

Zadání práce na vyučovací předměty: www.zspkraliky.cz 

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

Procvičujte na internetu: www.skolakov.cz, www.matematikahrou.cz, 

www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, www.umimeto.org, 

www.matika.in, www.matyskova-matematika.cz, www.cs.duolingo.com, 

https://decko.ceskatelevize.cz, , ,  www.umimematiku.cz, 

www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info  

 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? Kontaktuj 

(telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou třídní učitelku (všední 

den v době od 9.00 do 12.00 h) 

Učivo: 

Jazyková výchova 

Délka  samohlásek    

Psaní u – ú – ů ve slovech 

DÚ – splň si pracovní listy, které jsi dostal 

Nauč se, kdy píšeme ve slovech ú – ů. Podívej se do učebnice na 

str. 55 a zapamatuj si důležitou poučku v červeném rámečku. 

Napiš na papír cvičení z učebnice str. 55/2, 3, 4, 5, 6 

Zapamatuj si, že dvoujhlásku ou píšeme a čteme dohromady a 

procvič si její psaní v učebnici str. 57, 58,   cvičení 57/2 napiš na 

papír 

Čtení a liter. výchova 

Živá voda není jen v pohádkách (čt. s porozum.,orient. v textu)              

Koblížek na cestách (hl. postavy, dramatizace) 

Seznam se s pojmy - kniha, divadelní představení, herec 

Hrnečku, vař (čtení s porozu.)     

Vosa papírnice (tiché čtení s porozum. )             

Placky a pracky (orientace v textu) 

DÚ - Čti si doma alespoň 1 stránku libovolné knížky 

Matematika 

Násobkové řady čísla 0 – 5, 10 

 násobení a dělení v čísly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 

Násobkové řady čísla 6 

Násobení a dělení číslem 6 

Slovní úlohy     Práce s kalkulátorem 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 manipulační činnosti, jednoduché tabulky 

 jednotky času (hod., min.) ,  určování času 

DÚ – procvičuj si stále zpaměti řady násobků 2, 3, 4, 5. Piš si je 

na papír. 

Nauč se násobky č. 6 – v učebnici str. 68 je máš napsané 

v červeném rámečku dole – opiš si je na papír a uč se je 

Splň si pracovní listy, které jsi dostal 

http://www.skolakov.cz/
http://www.matematikahrou.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.umimeto.org/
http://www.matika.in/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.cs.duolingo.com/
https://decko.ceskatelevize.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.smejo/info


 

Napiš do sešitu – papír cvičení str. 59/5, 61/5, 63/2, 64/7, 67/2, 

70/2 

Přírodověda 

Pokojové rostliny 

Návykové látky a zdraví 

 Druhy návykových látek, jejich odmítání (Měl bys znát základní 

informace o pěstování pokojových rostlin  ve svém okolí, 

pečovat o ně, popsat nebezpečí návykových látek, učit se je 

odmítat) 

Vlastivěda 

Obec (město)  

    Významné budovy, instituce 

    Památky v obci a v jejím okolí 

    Doprava 

    Okolní krajina  

    Charakteristické znaky krajiny  

    Významné orientační body a linie 

 DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

    Nebezpečná místa 

    Změna směru jízdy 

DÚ – podívej se na prezentaci na našich stránkách, splň si 

pracovní list 

Anglický jazyk 

Dopravní prostředky 

DÚ – vystřihni si a nalep nová slovíčka dopravních prostředků 

do sešitu, nauč se je zpaměti 

Splň si pracovní listy 

Opakuj si slovíčka - zvířata 

Domácí úkoly 
Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů 

 

 

 


