
4. ročník
25. 5. – 29. 5. 2020

Český jazyk, Český jazyk nápravný, Čtení
- přečtěte si v Čítance text na s. 152 – 155, Chytrý syn od Leo Pavláta
- procvičujeme ČAS MINULÝ:

 uč. 94/3, 4 do sešitu a 94/7, 8 na folii
 podívejte se na časování zvratných sloves v modré tabulce 94/5  a 94/6 se pokuste 

ústně daná slovesa časovat
 PS 28/3, 4
 opakujte si učivo u sloves, určujte mluvnické kategorie na: https://skolakov.eu/cesky-

jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Matematika, Geometrie
- trénujte násobení dvojciferným činitelem: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-
nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html
- opakujeme a procvičujeme s MILIONEM

 do sešitu vyřešte hádanky z uč. 88/4 a vypočítejte 88/5
 do sešitu napište a vypočítejte uč. 89/5 (poslední sloupeček – 2 příklady)

- učíme se ZLOMKY:
  naučte se číst, poznávat zlomky a podle svých rozstříhaných „koláčků“ trénujte 

pojmy (polovina, jedna čtvrtina, tři čtvrtiny, apod.) - uč. 90/2, 3
 uč. 91, úvod – jedna třetina 1/3 (2/3, 3/3) najdete na začátku stránky
 rozdělte si na vašem dalším „koláčku“ 3 díly...vzniknou tak třetiny (1/3), popište zápis 

se zlomkovou čárou dle uč.
 následně si procvičte 91/1, 2, 3, 4
 PS 18/1, 2, 3

- geometrie uč. 134/ úvodní fialové rámečky, PS 40/1, 3, 4

Přírodověda
- společenství POLE už známe, je to pro nás opakování, podrobněji si pročtěte rostliny, které 
se zde pěstují: 

 uč. 78 – 80 (obilniny, okopaniny, luskoviny a další) a PS 41/12 a, b, 13

Vlastivěda
- procvičujte si prozatím probrané učivo z učebnice a známé testy (do s. 37)
- opakujte si panovníky českých zemí a říkejte si, čím byli významní
- jak se žilo lidem ve středověku
- jaké stavební slohy ovlivňovaly stavebnictví ve středověku

Anglický jazyk
- opakujte si probraná témata podle učebnice, pracovního sešitu a online cvičení
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1. slovní zásoba: Město, Dopravní prostředky, Volný čas, Dny v týdnu, Televizní pořady, 
Povolání
2. otázka a odpověď: How do you go to school? I go to school by bus.
3. věty s I love, I like, I don't like
- dokončete všechna písemná zadání úkolů
- poslechněte si zadané písničky a videa (najdete je na školních stránkách v kategorii 4. 
ročník). Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách 
www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 4. třída. Opakujte si v 
kategorii 4. ročník.


