
4. ročník 
20. – 23. 3. 2020 

Český jazyk, ČJN 

- procvičte si vzor PÁN (životný vzor) rodu mužského  

1. uč. 74/1, 2 ústně, nejlépe s rodiči 

2. přečtěte si důležitá upozornění ve žlutých a modrém rámečku 

3. uč. 75/6 na folii  

4. PS s. 16/2, 3, 4 - na pomoc si vezměte modrou tabulku v uč. na s. 73 

 

Matematika, G 

- zopakujte si jednotky hmotnosti 

1. uč. 83, prohlédni si, jak se jednotky převádí (g, kg, t) 

2. pokus se převádět čísla z uč. 83/1 na folii 

3. v PS si vše procvič na s. 14/1, 2, 3 

- na víkend si upečte něco dobrého  Všímejte si jednotlivých ingrediencí a v jakých 

jednotkách se kupují a následně používají v receptu. Foto moučníku na WhatsApp vítáno  

 

Přírodověda 

- procvičte si učivo o rostlinách v okolí lidských sídel 

1. PS s. 29/4, 6 a s. 30/7(a,b), 9 – pracujte s učebnicí na s. 54 - 55 

 

Anglický jazyk 

- opakujte si slovíčka Město, Dopravní prostředky, otázku s odpověďmi How do you go to 

school? (podle slovníčku v PS str. 96 Unit 5 nebo podle Quizletu online) 

- práce s písničkou Look all around (poslechnout si ji můžete na internetu nebo na CD, které 

máte ve vašem pracovním sešitě – Unit 5 Track 10) 

1. do školního sešitu napište název písničky LOOK ALL AROUND 

2. poslechněte si písničku alespoň 2x a zapište do školního sešitu všech 6 dopravních 

prostředků, které uslyšíte (pro kontrolu se pak podívejte do učebnice na str. 34) 

3. písničku si zazpívejte 



4. Víte, o čem se v písničce zpívá? Napište, nebo nakreslete do sešitu obrázek (můžete 

ho také poslat na e-mail: anglictina.scholaviva@gmail.com) 

Bezpečnost a zdraví 

- zopakujte si dopravní značky a pravidla silničního provozu – chodec 

 

Hudební výchova 

- hra na flétnu, opakujte si známé písničky a rytmizaci říkadel 
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