
4. ročník 
20. 4. – 24. 4. 2020 

 

Český jazyk, Český jazyk nápravný, Čtení 
- v Čítance vás čeká příběh Harryho Pottera v Bradavicích, s. 130 – 133. Pozor na výslovnost 
anglických slovíček. Příběh si můžete rozdělit do několika dní, čtěte si tedy na pokračování. :) 
- zopakujete si a ukončíte tak učivo o podstatných jménech: 

1. PS 21/celé, PS 22 /1-4 
- pro zájemce, po naší dohodě, posílám čtvrtletní práci z ČJ na email. Tento test je nepovinný.  
- pro rychlé žáčky: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-
jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 
 

Matematika, Geometrie 
- podíváte se na řešení složených slovních úloh. Ty se skládají z mnoha výpočtů, které se mezi 
sebou sčítají nebo odečítají (násobí i dělí). 

1. projděte si úvodní slovní úlohy v ukázkách (oranžové rámečky) v uč.79/příklad A a na 
s. 80/příklad B. 

2. do sešitu pouze vypočítáte a napíšete odpověď z: uč. 79/2 a 80/1. 
- zopakujete si jednotky času, uč. 85/převody v úvodu stránky 

1. uč. 85/1 na folii a 85/2 ústně 
- pro rychlíky: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-
jednotek-casu/priklady1c.htm 
- nepovinný čtvrtletní test z M v emailu 
 
Přírodověda 
- prohlédnete si rostliny a živočichy na louce 

1. uč. 68 – 69, vyplníte podle obrázků PS s. 36. 
 

Vlastivěda 
- opakování učiva, prohlédněte si prezentace:  

1. https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/prezentace.html 
2. https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/zivot-za-vlady-prvnich-premyslovcu/prezentace.html 
3. pokuste se přiřazovat správné odpovědi: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-

premyslovci/opakovani-1/prirazovani.html 
- pročtěte si, kteří panovníci s dědickým titulem – KRÁL – stáli v čele českého státu 

1. uč. 27 – 28, PS s. 16 
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Anglický jazyk 

- opakujte si slovíčka Volný čas na školních stránkách 
- trénujte slovíčka Dny v týdnu (pamatujte si, že dny v týdnu se v angličtině píšou s velkým 
písmenem na začátku) 

1. na školních stránkách najdete Quizlet, 2 hry a písničky 
2. zahrajte si další dvě hry online 
3. vypracujte v PS str. 54/2 – nejprve doplňte k obrázkům dny v týdnu, poté do vět 

dopište správné aktivity podle obrázků a také dny v týdnu (naučte se slovíčko ON=v; 
například on Monday – v pondělí) 

- naučte se nová slovíčka na téma Televizní pořady – podle učebnice na str. 43 a trénujte také 
v Quizletu 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 4. třída. 
 
VV, PČ, TV 
- někteří jste si vyzkoušeli skákání přes gumu... Znáte pro změnu PŘEBÍRÁNÍ - hru 
s provázkem? Podívejte se na krátký ukázkový film a procvičte své prstíky: 
https://www.youtube.com/watch?v=aIYdVyqZbJQ&list=RDQMpoegFag50vc&index=2 
- je pěkné počasí, vyrážejte do přírody na procházky nebo na kolo 
- za odměnu a vaši skvělou práci vám na email pošlu obrázek, který si můžete barevně dotvořit :) 
 
Hudební výchova 
- opakujte si učivo: hudební skladatelé. Nauč se písničku Náchodský zámeček, Pracovní sešit 
str. 38, 39 Noty a pomlky - opakování 
 
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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