
4. ročník 
14. 4. – 17. 4. 2020 

 

Český jazyk, Český jazyk nápravný, Čtení 
- v Čítance si pročtěte tajuplný příběh na s. 126 – 128. Odpovězte na otázky na jeho konci. 
Zamyslete se a pokuste rodičům říci, která strašidla z pohádek ještě znáte a jaké vydávají 
zvuky. Pamatujete na citoslovce? (brekeke, fjúúúú, íííííííííííííííí, hrk, aj.) :) 
- naučíte se poslední dva vzory rodu mužského – PŘEDSEDA, SOUDCE.  

1. prostudujte v uč. s. 80 skloňování jednotlivých vzorů a poučky ve žlutých a modrých 
rámečcích 

2. ústně uč. 80/1 a v PS s. 20/1, 2, 3 
3. pro rychlíky ještě online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-

jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni8.html a https://skolakov.eu/cesky-
jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni9.html . 

- pro velký úspěch pošlu na email nový rébus :)  
 
Matematika, Geometrie 
- neznámé číslo vás bude provázet i tento týden  

1. uč. 77/nahoře - si ústně projdete úvodní oranžový rámeček. Prohlédnete si další 
možné počtářské postupy. 

2. trénujte dále v uč. 76/4 na folii, do sešitu slovní úloha v uč. 77/2 podle zadání 
3. v PS na s. 10 si sami vyberete jednu slovní úlohu, kterou vyřešíte a 10/5, pozorně si 

prostudujte systém řazení čísel. 
- v geometrii se podíváte na ROVNOBĚŽNÍKY 

1. uč. s. 130 – pozorujte čtyřúhelníky a jejich protější rovnoběžné strany. Lvíček na 
obrázcích vám vše vysvětlí. :)  

2. pro představu si prohlédněte https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc  
3. věřím, že to pro vás bude snadné a tak můžete malovat a kreslit v PS 34/1, 2 

 
Přírodověda 
- příroda je v jarním období velice krásná a rozmanitá. Čeká vás říše rostlin a živočichů ve 
městě a v parku.  

1. uč. 62 – 63 si prohlédnete obrázky, pomocí kterých vyplníte PS s. 33 
2. podrobnější informace o učivu si můžete projít v uč. na s. 64 – 66 
3. rozhlížejte se kolem sebe a přírodu při procházkách pozorujte 
4. na youtube si můžete poslechnout hlasy ptáků, které často slýcháme v blízkém okolí 

 
Vlastivěda 
- závěrečné ukončení kapitoly o prvních Přemyslovcích na území českého státu 

1. podrobnosti v uč. 24 – 25, běžný život lidí a vzdělanost, románský stavební sloh 
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2. učivo si procvičte i z minulého týdne v PS 14 -15 (hravé úkoly a přesmyčky), pracujte s 
učebnicí 

3. O Kosmovi, prvním kronikáři, se také můžete dozvědět více na 
https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU . 

 

Anglický jazyk 

- opakujte si slovíčka Volný čas a věty s I love / I like / I don't like  (cvičení v Quizletu a přehled 
vět najdete na stránkách) 
- vypracujte v PS str. 53/3 (naučte se další sport: rollerblading – jízda na kolečkových 
bruslích) 
- naučte se slovíčka Dny v týdnu – MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, 
SATURDAY, SUNDAY a také DAY – den, WEEK – týden, WEEKEND – víkend 

1. trénujte v Quizletu online 
2. poslechněte si písničku I do my homework z učebnice na str. 42 (na CD stopa 12 nebo 

online) a opakujte dny v týdnu 
3. zazpívejte si písničku Days of the week na YouTube.com 

Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, můžete printscreen 
nebo fotku poslat také. 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 4. třída. 
 
VV, PČ, TV 
- řada z vás jezdí na kole nebo chodíte na procházky, určitě doma tvoříte a kutíte, pomáháte 
rodičům na zahrádce či zahradách 
- pro zábavu si můžete vyzkoušet skákání přes gumu :)  Základní kroky najdete na: 
https://www.youtube.com/watch?v=WjZixvnq8EY .  
 
Hudební výchova 
Učebnice str. 60, 61, W. A. Mozart - číst, poslech: Malá noční hudba, nauč se zpívat písničku: 
Kdyby byl Bavorov https://www.youtube.com/watch?v=8VjWXFZJchk, 
https://www.youtube.com/watch?v=R4DMUNJXR_c 
 
Bezpečnost a zdraví 
Jsem cyklista – povinné vybavení kola, řešení modelových situací na křižovatkách. 
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/prukaz-mladeho-cyklisty-testy 
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova 
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