
4. ročník
18. 5. – 22. 5. 2020

Český jazyk, Český jazyk nápravný, Čtení
- v Čítance vás čeká příběh Nechvalně známá Nela Náladová na s. 149 – 150. Podívejte se na 
otázky pod textem a odpovězte na ně.
- zopakujeme si ČAS BUDOUCÍ:

 uč. 92/4,c - do sešitu a 92/5 ústně, dokončete v PS s. 27/2, 3
- podíváme se na ČAS MINULÝ:

 prohlédněte si v uč. na s. 93 modrou tabulku s ukázkou časování sloves a žluté 
rámečky s vysvětlením učiva, PS 28/1, 2

Matematika, Geometrie
- opakujeme a procvičujeme s MILIONEM: :)

 v PS 17/4, 7 si vypočítejte slovní úlohy a 17/3 doplňte řadu čísel
 v uč. 89/ 3 vypočítejte neznámé číslo a 89/5 (4 příklady) do sešitu s kontrolou

- podíváme se na začátek nového učiva – ZLOMKY
 uč. 90/úvodní oranžový rámeček, nachystej si své připravené koláčky z papíru z 

minulého týdne... :)
1. přemýšlejte, jak můžete rozdělit jeden koláč na dva stejné díly:

- přelož svůj vytvořený koláč na půl a rozstřihni jej – „rozkrojíš ho“ 
- fixem nebo nějak výrazně popiš každou část – jedna polovina ½ (vzor v uč.)

2. a jak jej rozdělit – „rozkrojit“ na čtyři stejné části:
- druhý koláč přelož na polovinu a ještě jednou na polovinu, vzniknou čtyři 
pole
- rozstřihni podle čáry na čtyři díly a výrazně popište – jedna čtvrtina ¼ (podle
vzoru z uč.)

3. naučte se číst zlomky podle vysvětlení z učebnice, procvičíme si to také spolu 
4. všechny části schovejte do obálky nebo složky, i zbylé dva nepoužité koláče, a 

přineste si je za týden do školy :) Budeme s nimi dále pracovat.
- procvičíme ještě OBSAH obdélníku a čtverce:

 dokončete si v PS 38/1 c, d + 38/2 c, d
 uč. 134 – pročtěte si, co vám lvíček povídá (fialové rámečky) a počítejte v PS 39/1, 2

Přírodověda
- společenství POLE už známe, je to pro nás opakování, zopakujete si živočichy žijící na poli a 
rostliny, které se zde pěstují: 

 uč. 76 – 77 (obrazová dokumentace) a PS s. 40

Vlastivěda
- opakujte si učivo, můžete se podívat na testy v učebnici a zjistit tak, co si pamatujete:

 uč. 21, 26, 29, 35



Anglický jazyk
- procvičujte si slovíčka na téma Povolání podle učebnice na str. 49 nebo ve slovníčku v PS 
str. 97 UNIT 7

1. Učebnice str. 49 – přečtěte si povídání o každém z povolání v barevných bublinách. 
Poznáte, o které povolání jde? Napište je ve správném pořadí a připište i slovíčka, 
podle kterých jste povolání poznali. Pracujte do školního sešitu – nadpis JOBS 
Povolání, 1. NURSE – uniform, sick people, hospital.

2. Poslechněte si písničku z učebnice str. 50 Johnny is a postman (písničku najdete na 
CD Track 14 nebo si ji můžete poslechnout online na odkazu na našich stránkách). 
Víte, co znamenají slovíčka CARDS, LETTERS, VAN, CLEVER, FLAT, BARK? Můžete 
použít i slovník online. Zapište do školního sešitu (nadpis SONG Johnny is a postman, 
CARDS – pohledy)

3. trénujte výslovnost a pravopis dalších slovíček Povolání v Quizletu online
4. zahrajte si 2 hry na slovíčka Povolání online (odkazy najdete na našich stránkách)

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. Opakujte si také další
slovíčka v kategorii 4. ročník.

VV, PČ, TV
- s koláčky (se zlomky) pracujte pečlivě a uschovejte je, přineste si je všechny do školy
- posbírejte všechny obrázky a materiály, které jste vyplňovali doma za úkoly. Celou 
hromádku, včetně učebnic a sešitů, dejte do aktovky a přineste do školy, postupně se vším 
probereme. :) Ukážeme si, co všechno jste za celé dva měsíce zvládli.
- na první školní den si připravte výbornou svačinu a pití. Těším se na vás. :)

Hudební výchova
- opakování hudebních nástrojů. Opakuj si písničky: Chválím tě Země má, Kolik je na světě 
věcí, Valčíček, Kdyby byl Bavorov, Náchodský zámeček, Tři čuníci, Červená řeka. 
- poslechni si: déčko, Česká televize, videa: Filharmonici na ulici 
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1457269#H

Bezpečnost a zdraví
- základy spolupráce. Komunikace, tvořivost, spolupráce dětí a rodičů. Pracovní list pošlu na 
vaše adresy.

BRZY SE UVIDÍME :)

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1457269#H
http://www.scholaviva.wordpress.com/

