
4. ročník 
6. 4. – 8. 4. 2020 

 

Český jazyk, Český jazyk nápravný 
- článek Velikonoce vám na s. 113 v Čítance připomene oslavy blížícího se svátku. Na s. 120 si 
přečtěte velikonoční říkadlo a pár vtipů v článku Pro zasmání. 
- čeká vás další vzor rodu mužského - STROJ. V uč. na s. 73 si v modré tabulce pročtěte 
skloňování tohoto vzoru a na s. 79 poučky ve žlutých rámečcích.  
- v PS doplňujte na s. 19/1 pouze i-y a barevně podtrhněte podstatná jména, která se skloňují 
podle vzoru stroj. Na procvičení učiva vymalujete podle zadání cv. 2. 
- učivo si můžete také procvičit na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-
muzskeho/vzory/prirazovani-1.html nebo https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-
rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni7.html  Vřele doporučuji, známe ze školy :)  
- pro zpestření vám pošlu také malý rébus, neváhejte se mi ozvat zpět s výsledkem :) 
 
Matematika, Geometrie 
- procvičíte si pamětné počítání v PS 9/7 (tři příklady) a v uč. 78/3 si zopakujete do sešitu 
písemné dělení (pouze dva sloupečky, tedy 4 příklady). 
- v uč. na s. 76 se podíváte na nové učivo – Vztahy mezi čísly. Pročtěte si horní rámečky o 
neznámém čísle, jeho možném označení a pokuste se do sešitu vypočítat cv. 1. a 2.  
- připomeňte si z geometrie jednotky objemu (l, hl) v uč. na s. 84 a podle pravidla 1hl = 100 l 
převádějte jednotky objemu 84/1 na folii (nebo do sešitu) – jen 2 sloupečky. 
 

Přírodověda 
- podívejte se a pročtěte si článek v uč. na s. 59 – 60, Živočichové volně žijící v okolí lidských 
sídel 
- v PS 32/14 poznejte podle obrázku a popisu živočichy, pracujte podle pokynů 
 
Vlastivěda 
- pročtěte si s. 22 – 23 o českém státě za doby prvních Přemyslovců 
- podívejte se na pokračování krátkých filmů z dějin českého národa. Začněte 12. dílem 
Bořivoj a Ludmila  https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY  a dále pokračujte:  13. díl 
Svatý Václav, 14. díl Boleslav II. a 15. díl Svatý Vojtěch. 

 
Anglický jazyk 

- procvičujte si slovíčka Volný čas (podle Quizletu online, slovníčku v PS str. 96 – 97 Unit 6 
nebo podle učebnice str. 41 a 42) a přiřazujte slovíčka na obrázku online 
- Co máte nebo nemáte rádi? Říkejte vlastní věty s I love / I like / I don't like nebo 
poslouchejte a opakujte věty v Quizletu online 
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- vypracujte v PS str. 51/2 – doplňujte věty s I like / I don't like podle obrázků 
Happy Easter! V Británii a v USA se stejně jako u nás budou slavit Velikonoce. Zazpívejte si 
velikonoční písničku online a podívejte se na velikonoční díl Peppa Pig.  
 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 4. třída. 
 
VV, PČ, TV 
- předvelikonoční období láká uklízet a zdobit naše příbytky jarními motivy. Snažte se 
rodičům pomáhat s drobnými domácími pracemi, úklidem pokojíčku a třeba i rozmístěním 
velikonočních dekorací.  
- určitě dodržujete velikonoční tradice. Pokuste se s maminkou nebo tatínkem upéct beránka 
nebo mazanec, také připravit jednoduchou pomazánku na chlebíčky s následným doplněním 
šunkou, sýrem či zeleninou může být příjemným zpestřením dne a zábavou.   
- každé ráno nebo v průběhu dne vzpomeňte na rozcvičku a protahovací cviky. Začněte 
pěkně od horních partií směrem dolů (krk, trup, horní končetiny, dolní končetiny). 
 
Hudební výchova 
- učebnice s. 54 a 55, Bohuslav Martinů – číst, poslech: Otevírání studánek 
 
 
 

Přeji Vám příjemně strávené velikonoční svátky. 
 

http://www.scholaviva.wordpress.com/

