
 Český jazyk -  2.11. -6.11 

4. ročník 

Milí rodiče a děti, 

doufali jsme, že se 2. listopadu potkáme s dětmi ve škole a budeme pokračovat v prezenční 

výuce. Bohužel, epidemiologická situace nám to nedovoluje a tak budeme bohužel muset 

pokračovat v nastaveném systému distanční výuky. Zachováme to, co jsme si vyzkoušeli již 

před prázdninami. Učivo budu zadávat na webové stránky, jak jste zvyklí. Prosím rodiče, aby 

si děti plnily úkoly pravidelně. 

 Distanční výuka je dle školského zákona povinná a případné nesplnění úkolu musí být 

řádně zákonným zástupcem omluveno. 

Zopakované učivo děti zvládají bez větších problémů. Jediné, v čem pokulhávají, je čtení. 

Znovu bych vás chtěla poprosit, abyste si od dětí nechávali denně nahlas číst (jakoukoli 

knížku, která se dětem líbí). 

 

 

 Opakovat psaní i/y po obojetných souhláskách – zopakuj si řady vyjmenovaných slov 

 PS str. 24/cv. 1,2,3,4 – doplnit + ze cvičení 4 opsat 8 vět do domácího sešitu, (kdo si 

nevyzvedl sešity, napíše na papír) 

 Vyplnit pracovní list – vyjmenovaná slova + hádanky 

 Čtení – str. 32 – 33 – vypiš z článku názvy ulic a urči, podle čeho se jmenují, vyhledej 

na internetu názvy dalších pražských ulic 

 Čtení dětských časopisů a knih dle vlastního výběru 

 

 

 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/ Děti je znají, procvičovali 

jsme z nich ve třídě, najdou si vždy procvičování pro 4.třídu český jazyk a příslušné učivo. 

Mohou procvičovat vše, co už jsme probrali. 

 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/


 

Vyjmenovaná slova po B L M P S V 

1. Napiš slova opačného významu 

Daleko __________________        nízký ___________________ 

 

Šetřit ___________________         západ ___________________ 

 

Vařený __________________        dnes ____________________ 

 

Léto ____________________         vchod ___________________ 

 
Černá ___________________     tykat ____________________ 

 

2. Doplň do slov i,í,y,ý a slova vybarvi 

i -  červeně,   í – žlutě,   y – modře,  ý – zeleně 

 

HB__TÝ P__ŠNÝ P__CHA S__LA 

ML__NEK P__CHAT L__L__E PŘEP__CH 

BLAHOB_T MAM__NKA L__PA M__TINA 

B__DA S_ČKOVAT DOS__PAT DOP__TO 

ROS__ČKA L__S__NKA HLEM__ŽĎ P__CHAT 

PL__TVÁNÍ M__CHAT L__TOVAT M__ČKA 

KDYB__ B__Č S__Ť S__KORA 

SB__RAT L__KOVÝ NAM_ŠLENÝ M__LOVAT 



 

 

HÁDANKY 

Starší název pro obydlí                            ------------------------------- 

Opak slova šetřit                                      ------------------------------- 

Vhánět vzduch                                         ------------------------------- 

Očišťovat vodou                                       ------------------------------- 

Pletivo pod kůrou stromů                         ------------------------------- 

Synonymum k zakopávat                         ------------------------------- 

Napodobit hlas hada                                ------------------------------- 

Tepelně nezpracovaný                             ------------------------------- 

Část v ústech                                           ------------------------------- 

Velmi hubený člověk                                ------------------------------- 

Rozmělňovat potravu                               ------------------------------- 

Křičet, rámusit                                          ------------------------------- 

Nést trest                                                  -------------------------------   

Rychlý žák                                                ----------------------------- - 

Proudit,ubíhat                                           -------------------------------  

 


