
Jílovice 1. března 2021 

Zdravím žáčky ze 4. třídy ☺, 
první týden po prázdninách máme za sebou. On-line hodiny pokračují dále. Pracujete při nich 

velmi dobře. Akorát mě mrzí, že někteří(ý) z vás za tu dlouhou dobu, co se on-line učíme, ještě 

občas neví, jak se mají při hodině chovat☹.  

Velice rád bych se vídal i se zbývajícími žáky, protože on-line výuka nás hned tak neopustí. 

Nešlo by s tím něco udělat? Onemocnění covidem se totiž pořád v republice šíří, tak se ještě 

pár týdnů ve škole nesetkáme. Bohužel ☹. Ale my to určitě dáme a do školy se vrátíme v plné 

formě 😊!!!! Na dlouhé řeči není čas, tak hurá do práce! 

 

Český jazyk 

 

V dalších dnech se budeme dále věnovat především podstatným jménům rodu ženského.  

 

1. V učebnici si nalistujte strany 67, 68 a 69. Důkladně si je přečtěte, třeba i několikrát! 

Všechny žluté rámečky se naučte.  

Do sešitu školního si napište: 

Píseň 

Vzor píseň je měkký vzor. Skloňují se podle něj podst. jm. rodu ženského zakončená 

souhláskou (věž, jabloň). Ve 2. pádě mají koncovku -e/-ě (věže, jabloně) 

Kost   

Vzor kost je měkký vzor. Skloňují se podle něj podst. jm. rodu ženského zakončená 

souhláskou (vlast, radost).  Ve 2. pádě mají koncovku -i (vlasti, radosti) 

  

2. V pracovním sešitě vypracujte strany 11/1,2 -  vzor píseň (dole) a strany 12 a 13 celé. 

3. V čítance si pročtěte vše na stránkách  106 - 110. Do sešitu na čtení si pak zapište 

nadpis článku, autora a co jste se z ukázky či básničky dozvěděli (stačí 1 nebo 2 věty). 

Obrázek můžete nakreslit také.  

4. Na internetu si na těchto stránkách můžete vše procvičit:  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-

zenskeho/vzory/cviceni1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-

zenskeho/koncovky/cviceni-pisen1.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-

zenskeho/koncovky/cviceni-kost1.html 

 

Úkoly odevzdávejte včas a nejlépe elektronicky (WhatsApp, e-mail). Kdo nemůže takto, 

možností stále zůstává odevzdání sešitů do vestibulu školy.  Moc se těším na váš návrat do 

školy, ale ten je zatím v nedohlednu. Pravidelně sledujte chat na Skypu a webové stránky naší 

školy, mohou tam být nové informace! Rozvrh on-line hodin zůstává stejný. Další zadání 

na stránkách najdete příští pondělí 8. března odpoledne. 

 

                                                                   S pozdravem Jiří Havel 
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Rozvrh on-line hodin 4. třída   
 

   9.00 – 9.45 hod  10.00 – 10.45 hod  11.00 – 11.45 hod  

Pondělí        Angličtina  

Úterý      Matematika  Vlastivěda, přírod.  

Středa      Český jazyk Matematika  

Čtvrtek      Český jazyk    

Pátek      Český jazyk    

 


