
4. ročník 
27. 4. – 30. 4. 2020 

 

Český jazyk, Český jazyk nápravný, Sloh, Čtení 
- Čítanka skrývá další dobrodružný příběh – Nebe pod zemí, s. 134 – 135. Odpovězte na 
otázky pod textem a jednu opět vymyslete vy sami. Napište ji na lísteček a vložte do knihy. 
- Ve středu 22. 4. byl Den Země. Je to celosvětová událost zaměřená na ochranu naší planety 
Země. Projděte si krátké slohové cvičení na toto téma – vyprávění –  v uč. s. 85.  

1. přečtěte si nahlas krátké vyprávění od Michala a Lenky. Pokuste se vysvětlit, proč 
jsou obě práce ze stejné akce odlišné. 

2. žlutý rámeček vám napoví, čeho se u vyprávění vyhnout 
3. v PS vyplníte 23/1, 2 a 3 - napíšete krátké vyprávění na téma – Jak chráníte přírodu. 

- přichází velká kapitola: SLOVESA. Vzpomeňte si, co jsme se o nich už učili. 
1. uč. 86/1 – v článku Štaflík a Špagetky vyhledáte pouze slovesa (ústně) 
2. projděte si důležité žluté rámečky a ústně splňte podle zadání 86/ 2, 3 
3. PS 24/celá 

 
Matematika, Geometrie 
- podíváte se na poslední možné řešení složených slovních úloh 

1. uč. 81/oranžový rámeček (Příklad C) a do sešitu vypočítáte slovní úlohu 81/2 
(výpočet, odpověď) 

- číslo MILION 
1. seznámíte se s pojmem – milion, naučíte se čísla číst a počítat po jedné 
2. uč. 86/ úvodní rámeček, 1 a 2 ústně povyprávíte rodičům, 86/3 (seřadit) a 4, 5 do 

sešitu  
3. rodiče ti můžou dát diktát čísel v PS 16/3 

- OBSAH čtverce a obdélníku, úvod 
1. prohlédněte si uč. 131/1, 2. Lvíček vám vše vysvětlí. 
2. podívejte se také na krátký záznam, vysvětlení učiva na: 

https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w 
3. nebo také zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12162323377-kaja-a-mat-

ema-tika/218553114010013-obvod-a-obsah 
4. držte se vzorečků: S = a x a pro čtverec a S = a x b pro obdélník 
5. procvičíte si vše ve čtvercové síti v PS 35/1 

 
Přírodověda 
- louka je jedno z několika společenství na naší planetě Zemi. Seznámíme se s ní podrobněji. 

1. význam louky, tráva – její druhy a stavba těla, byliny a jedovaté rostliny – to vše 
najdete v uč. 70 – 71, PS 37/2, 3 
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Vlastivěda 
- opakování, Přemyslovci králi: křížovka PS 17/7 
- kdo přijde na český trůn po Přemyslovcích, kteří vymřeli po meči? 

1. více se dočtete v uč. 30 – 31, v PS s. 18 a 19/4 
 

Anglický jazyk 

- opakujte si slovíčka 6. lekce (Volný čas, Dny v týdnu, Televizní pořady, věty s I love / I like / I 
don't like) 
- vypracujte v PS str. 52/2 – přečtěte si povídání o třech kamarádkách a doplňte informace, 
které jste o nich našli v textu (Name – jméno, Age – věk, Likes – má ráda, Doesn't like – nemá 
ráda; napište alespoň jednu aktivitu, kterou mají nebo nemají rády) 
- příběh Dad at the sports centre v učebnici na str. 40 

1.  čtěte a poslouchejte (příběh máte na svém CD – stopa 23, nebo na stránkách online) 
2. vypracujte podle příběhu cvičení v pracovním listu (najdete ho na stránkách online 

nebo v e-mailu; své odpovědi můžete také jen zapsat do školního sešitu) 
- zazpívejte si písničku Swimming na YouTube.com  
 https://www.youtube.com/watch?v=AzJjACXeGlo 
 
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp (stačí 
i jen fotka). Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách 
www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 4. třída. Trénujte si také v 
kategorii 4. ročník. 
 
VV, PČ, TV 
- každé ráno se po probuzení protáhněte a se Lvíčaty si zacvičte pro pěkný den :) využijte 
ranní program v televizi nebo odkaz https://decko.ceskatelevize.cz/cviceni-se-lvicaty 
- umíte si nachystat ranní snídani nebo pomáháte mamince s přípravou? Co si nejčastěji 
připravujete? Pochlubíš se mi do telefonu. :) 
- mnohým z vás se líbily omalovánky, které jsem vám posílala za odměnu. Posílám další. :) 
 
Hudební výchova 
- opakuj si písničky: Chválím tě Země má, Kolik je na světě věcí, Valčíček, Kdyby byl 
Bavorov, Náchodský zámeček, nauč se: učebnice str. 65 – Tři čuníci 
  
Bezpečnost a zdraví 
- učivo trvá, opakuj: Jsem cyklista – povinné vybavení kola, řešení modelových situací na 
křižovatkách, dopravní značky.  
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/prukaz-mladeho-cyklisty-testy 
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova 
 
 

Mějte pěkný svátek v pátek :) 
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