
4. ročník 
27. – 30. 3. 2020 

Český jazyk 
- nadále budeme procvičovat vzor HRAD, v uč. na s. 77/9 ústně s odůvodněním i – y 
(nápovědu hledej na obrázcích) a v PS 17/2, 3. Hodně úspěchů :) 
 

Matematika 
- zpaměti a ústně počítejte příklady v uč. 71/3 
- podívejte, jak se písemně násobí dvojciferným činitelem s nulou v uč. na s. 72 v oranžovém 
rámečku, vysvětlení najdete také na https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4 (2 min) 
- procvičíte si, a do sešitu tak vypočítáte čtyři příklady v uč. 72/3 

 
Přírodověda 
- přečtěte si povídání o živočiších v okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata v uč. 56 – 57 
- učivo je pro vás opakování, takže si jistě vzpomenete, jaký máme z těchto zvířat užitek 
- na otázky ANO - NE odpovězte v PS s. 31/10 a vyhledávejte slova v osmisměrce na s. 31/11a 
 
Vlastivěda 
- pro opakování učiva o pravěku a počátku středověku můžeš shlédnout krátké animované 
filmy (cca 3 min) od autorky a výtvarnice Lucie Seifertové. Pokud nebudeš něčemu rozumět, 
zalistuj v učebnici nebo se poraď s rodiči. Také já ti mohu pomoci. :) 
- 1. díl, Lovci mamutů - https://www.youtube.com/watch?v=OyFTmy_EDy8  
- Vyhledávač na internetových stránkách vám vyhledá i další díly: 2. díl - Pravěcí zemědělci, 3. 
díl - Doba kovů, 4. díl - Keltové, 5. díl - Keltská kouzla, 6. díl - Germáni, 7. díl - Stěhování 
národů, 8. díl - Praotec Čech 
- dobrovolný úkol: můžeš si vyluštit křížovku v PS 11/3 
 
 

Anglický jazyk 
- zopakujte si slovíčka 5. lekce podle sešitu, slovníčku v PS str. 96 nebo v QUIZLETu na 
školních stránkách www.scholaviva.wordpress.com (Město, Dopravní prostředky a otázku s 
odpověďmi How do you go to school?)   
- práce s obrázkem IN THE TOWN (Ve městě) 

1. na obrázku v učebnici na str. 33 pojmenujte všechna místa ve městě (čtěte slovíčka 
anglicky a česky) 

2. prohlédněte si obrázek a odpovězte na 2 otázky pod obrázkem Where can you...? 
(Kde můžete...?) a How many...? (Kolik...?)  

3. své odpovědi zapište do sešitu  (nadpis IN THE TOWN, odpovědi pod sebe očíslované 
1. - 4.) 

4. úkol můžete poslat na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4
https://www.youtube.com/watch?v=OyFTmy_EDy8

