
4. třída 

24. – 26. 3. 2020 

Český jazyk, ČJN 

- přečtěte si článek v Čítance na s. 107 – 109 a do sešitu napiš přídavná jména, která vystihují 

slovo JARO (např. zelené, slunečné, aj.) 

- v učebnici se prohlédněte na s. 73 modrou tabulku, skloňování tvrdého neživotného vzoru 

HRAD a na s. 76 si důkladně pročtěte žluté rámečky. 

- učivo si procvičujte v uč. 76/3 (pozor, může se objevit jiný vzor) do sešitu a v PS 17/1 (celé) 

 

Matematika, Geometrie 

- naučíte se další způsob počítání, písemného násobení, hodně podobný tomu již známému. 

Seznamte se s písemným násobením dvojciferným činitelem: 

1. prohlédněte si ukázku v uč. na s. 71, můžete také shlédnout video na: 

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw  (vysvětlení  učiva, cca 2min) 

2. do sešitu vypočítej 71/1 a PS 7/1 (pouze počáteční 4 příklady), 2, 3 

- narýsuj na papír       ABCD, /AB/ = 45mm a                 KLMN, /KL/ = 7 cm, /LM/ = 3 cm. 

1. využívej kolmice (pravítko s ryskou) 

2. vypočítej obvody obou geometrických tvarů 

3. narýsovaný čtverec a obdélník pošli na WhatsApp nebo email 

 

PČ, VV, TV 

- Pokusíte se o POKUS? :) 

1. nechte vyklíčit fazoli, hrách či jinou luštěninu, můžete se držet zadání dle PS z PŘÍ s. 

29/5a 

2. snažte se pokus sledem obrázků nakreslit (či jinak zdokumentovat, zaznamenat) 

3. kolem budoucí rostlinky neustále tancuj a pečuj o ni...vzpomínáš na kroky Mazurky? 

 

Vlastivěda 

- pročti si uč. s 16 – 17 (Středověk - Slované, Sámova říše) a doplň v PS 10/1 (stručně), 3, 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw


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

school?  

- vypracujte cvičení v PS str. 48 – prohlédněte si mapu, obrázky s dopravními prostředky, 

přečtěte si povídání o dovolené a doplňte do textu daná slovíčka 

- napište, jak jezdíte na dovolenou vy (v PS str. 48 dole) 

- do školního sešitu nakreslete obrázek o vaší dovolené s nadpisem OUR HOLIDAY a s 

doplněnou větou I go on holiday by______ . A můžete ho poslat třeba i na WhatsApp. 

 

Bezpečnost a zdraví 

- pravidla silničního provozu – křižovatky 

 

Hudební výchova 

- sestavte krátký referát – Antonín Dvořák, jeho život a dílo, posílejte na email 

 

 

 

 


