
Základní škola Kladno, 

Školská 322 

Ročník: 4. A 10. 5. 2021 –  

14. 5. 2021 
Předmět Učivo/procvičování učiva 

 

Důležité 
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Konzultace, dotazy: Mgr. M. Ločárková  

e-mail: locarkova@seznam.cz nebo telefon: 728 199 554 

Vypracované úkoly děti přinesou do školy 3. 5. 2021 

Webové stránky školy: www.zskladno-skolska.cz 

 
Školní jídelna: 10. 30 – 11.00 hodin.  Žáci na distanční výuce mohou 
rovněž odebírat obědy do jednorázových obalů nebo do jídlonosičů. 

 
Pro distanční výuku je možno zapůjčit školní počítače  
s připojením k internetu. Bližší informace e-mailem: 
9zs.kladno@centrum.cz nebo na tel. čísle 312 685 020.  
Výuka on-line  
Kde se učit (přehledný rozcestník vzdělávacích webů) 
www.kdeseucit.cz  
 

Důležitá informace: 

Každý týden bude v pondělí od 9.00 do 10.00 probíhat třídnická 

hodina online. Připojte se. 

 Kód pro schůzku Google Meet: 

https://meet.google.com/rmp-nrjt-eyt   
Online výuka bude probíhat od úterý do pátku od 9,00 do 11.00 h. 

na Google Meets. Odkaz: https://meet.google.com/rmp-njrt-eyt 
 

POZOR! Důležitá informace 

10. 5. – 14. 5. 2021       DISTANČNÍ VÝUKA – učíme se online 

17. 5. – 21. 5. 2021       PREZENČNÍ VÝUKA – učíme  ve škole 

Ve výuce se budeme rotačně střídat – jeden týden se budeme učit  

ve škole, druhý týden se budeme učit online.  

 

Jazyková výchova 

Stále opakujte vyjmenovaná a příbuzná slova, záludné dvojice bít x být, 

mít x mýt …atd. Souhlásky – měkké, tvrdé, obojetné. Psaní vlastních 

jmen, předpony, předložky. Psaní ů, ú, slovní druhy, rody podstatných 

jmen, pády, slovní druhy – ohebné i neohebné. Skloňování podstatných 

jmen rodu mužského, ženského a středního. Koncovky podstatných 

jmen, slovesa. Cvičte opis, přepis i krátký diktát. Hlasité čtení 

s porozuměním, převyprávění, orientace v textu, odpovědi na otázky. 

Koncovky podstatných jmen, slovesa 

ČJ – pracovní sešit str. 38, 39 

Čtení: Čítanka 

str. 116 - 117 Na otázky reportérů Věra a Jirky odpovídá host  

měsíce květen - rosnička 

Přemýšlejte, uhodnete 

- hlasité čtení s porozuměním 

- ústně - odpovědi na zadané otázky 

mailto:locarkova@seznam.cz
http://www.zskladno-skolska.cz/


 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo pro žáky se sníženými výstupy. 
Jazyková výchova 

Stále cvičte opis, přepis, hlasité čtení s porozuměním, druhy vět,  

psaní ů ú, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Vyjmenovaná a příbuzná 

slova po b, l, m, p. Psaní: správné tvary malých a velkých písmen. 

Slovní druhy ohebné. Pořádek slov ve větě. Hlasité čtení 

s porozuměním, převyprávění, orientace v textu, odpovědi na otázky. 

 

Informace pro rodiče: zábavné pracovní listy z českého jazyka jsem 

dětem předala ve škole. 

 

Hlasité čtené s porozuměním, opis textu 

Písanka str. 32, 33 

 

Jazyková výchova 

učebnice str. 45/ 3 

- pište do domácího sešitu 

  

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stále ústně opakujte malou násobilku a dělení, pamětné + - do 1000, 

písemné + - pod sebe, přirozená čísla do milionu, písemné násobení 

jednociferným a dvojciferným činitelem, komunikativní zákon pro 

násobení, slovní úlohy, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, násobení 

typu: 24 . 3 = ,  dělení typu: 72 : 6 =   

Geometrie: konstrukce čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Osa úsečky, 

souměrnost. Obvod čtverce obdélníku a trojúhelníku. Obsah čtverce  

a obdélníka. 

Písemné úkoly: 

Pracovní sešit str. 4, 7 

Učivo pro žáky se sníženými výstupy. 

Stále opakujte + - do 100 bez i s přechodem 10, slovní úlohy. Násobení 

a dělení 1 – 10.  

Geometrie: úsečka, přímka, polopřímka. 

Informace pro rodiče: pokud si vyzvednete zadání domácích úkolů  

ve škole, tak si vyzvedněte i zábavné pracovní listy z matematiky,  

které jsem pro vás připravila.  

 

Násobení a dělení  

učebnice str. 84/ 2, 3 

Geometrie – pracovní sešit str. 56/ 6 

Anglický 

jazyk 

Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na str. 55 podle zadání, které jsme 

si vysvětlili ve škole.  

Cv, 1 - Nakresli věci z rámečku do obrázků  

Cv. 2 – pouze první sloupek „ME“.  

Napiš, kde se jednotlivé věci nacházejí (podle obrázku ze cvičení 1). 

Použij předložky in, on, under.   

Vypracované úkoly odevzdáte příští týden ve škole. Konzultace, dotazy: 

Mgr. Bc. I. Nováková, e-mail: skola6b@post.cz nebo tel.: 702 173 979 



 

Vlastivěda 

 

 

 

Rodina 

Pracovní sešit str. 55 

Učivo pro žáky se sníženými výstupy. 

Kdo žije v České republice. 

Pracovní sešit str. 23 

 

Přírodověda 

Rostliny a živočichové v parku 

Pracovní sešit str. 37/ 2, 3 

Učivo pro žáky se sníženými výstupy. 

V přírodě na jaře 

Pracovní sešit str. 27 

 

 


