
4. ročník 
11. 5. – 15. 5. 2020 

 

Český jazyk, Český jazyk nápravný, Sloh, Čtení 
- přečtěte si zrýmovaný příběh – Švanda dudák od Jiřího Žáčka, v Čítance na s. 136. Hledejte 
rýmy a odpovězte na otázky pod textem. 
- pokuste se krasopisně napsat do sešitu recept na jednoduchou pomazánku – stručně a 
přehledně (suroviny; postup - krátce, využívejte slovesa, v textu je podtrhněte vlnovkou; 
závěrečné servírování). Nezapomeňte na nadpis – POMAZÁNKA.  
- nadále trénujeme a procvičujeme SLOVESA: :) 

1. opakujeme si čas přítomný – do sešitu uč. 90/6, na folii uč. 90/7  (sloveso být najdete 
v uč. 89/modrá tabulka, naučte se jej skloňovat), PS 26/ 4 

2. čas budoucí – uč. 91/ 2 + žlutý rámeček, ústně pak 91/3,a; v PS 27/1-a, b 
3. používejte vytištěnou tabulku s časováním sloves 

- s rodiči si napíšete diktát z PS 26/5 do sešitu (pozor na vzory podstatných jmen) 
 

Matematika, Geometrie 
- počítáme nadále s MILIONEM: :) 

1. násobíme a dělíme s milionem - ústně uč. 88/1 a, b;  uč. 88/2 do sešitu 
2. PS 17/1, 2, 5, 6 

- opakujeme OBVOD a OBSAH čtverce a obdélníku: 
1. PS 37/2 a PS 38/1 a, b; 38/2 a, b (při počítání využívejte kalkulačku) 
2. používejte vzorečky:          o= 4 x a  S = a x a            o = 2 x (a + b)       S = a x b 

 
Přírodověda 
- jarní období, které plně vrcholí, nám v červnu vystřídá LÉTO, takže si zopakujeme, co už 
známe: 

1. příroda v létě, uč. 74 – 75, PS 39/9 
 
Vlastivěda 
- co se dále dělo za vlády Lucemburků? 

1. vše se dozvíte v uč. 36 – 37, procvičte si v PS 22/2, 3 a PS/4, 5, 7 
2. podívejte se na Dějiny udatného českého národa: Jan Hus 42. díl 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg a navazující díly 43. až 44. – Husité proti 
všem 

 

Anglický jazyk 

- seznamte se s novými slovíčky na téma Povolání – JOBS 
1. podívejte se na obrázky a slovíčka v učebnici na str. 49, na slovíčka ve slovníčku v PS 

na str. 97 – UNIT 7 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg


2. trénujte výslovnost a pravopis dalších slovíček v Quizletu online 
3. vypracujte v PS str. 63/2 – doplňte do křížovky slovíčka a obrázky podle křížovky 

očíslujte 
4. vypracujte v PS str. 64/3 – čtěte a dopište věty do příběhu Quizzyho a Ziggyho; 

slovíčka, které neznáte, si vyhledejte a zapište česky 
5. poslechněte si písničku na našich stránkách z YouTube.com – What do you want to be 

when you grow up (Čím chcete být, až vyrostete). Jaká povolání v písničce slyšíte? 
Zapište je do školního sešitu a přeložte (nadpis JOBS Song 1. SCIENTIST – vědec). 

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 
- na příští týden, kdy se začneme učit zlomky, budeme VŠICHNI potřebovat několik obrázků, 
které připomínají koláč nebo pizzu :) Donesete si je později do školy. 

1. na barevné papíry si kružítkem vytvořte celkem čtyři kružnice (r = 5 cm), můžete si je 
barevně dozdobit nebo dolepit obrázky z časopisů, nálepkami nebo dle své fantazie 

2. pokud nemáte barevný papír, využijte papíry z bloku, z letáků, aj. 
3. odložte je stranou a vyčkejte do příštího týdne :) 

- hýbejte se, pomáhejte rodičům, ale také odpočívejte :) 
 
Hudební výchova 
- učebnice str. 67, Červená řeka – písničku se nauč zpívat - youtube.com – Červená řeka. 
Pracovní sešit str. 50. Opakování - otázky 6, 7, 8, 9 – napiš, opakuj si písničky: Chválím tě 
Země má, Kolik je na světě věcí, Valčíček, Kdyby byl Bavorov, Náchodský zámeček, Tři čuníci. 
 
Bezpečnost a zdraví 
- zásady společenského chování – prez.ppt, zásady slušného chování. Přečti si na: 
https://dum.rvp.cz/materialy/zasady-spolecenskeho-chovani.html 

 

http://www.scholaviva.wordpress.com/
https://dum.rvp.cz/materialy/zasady-spolecenskeho-chovani.html

