
4. ročník 
4. 5. – 7. 5. 2020 

 
Český jazyk, Český jazyk nápravný, Sloh, Čtení 
- tento týden si přečtete poutavý příběh o čarodějnicích – Podivuhodná proměna Bruna 
Jenkinse v Čítance na s. 139 – 140. 
- nadále budeme vyhledávat, procvičovat a trénovat vše o SLOVESECH: 

1. jednoduché a složené tvary sloves – uč. 87/1 + žlutý rámeček a PS 25/1,2 +a 
2. zvratná slovesa uč. 88/ žlutý a modrý rámeček, 88/3 do sešitu dle zadání a cv. 4 ústně 
3. zopakujeme si časování sloves v přítomném čase (co se děje teď) 

• prohlédněte si 2 krátká videa z minulého týdne (v příloze emailu) 
• vytiskněte si tabulku SLOVESA a používejte ji (nová příloha v emailu) 
• uč. 89/modrá tabulka + žlutý rámeček, PS 26/1+a,b,2 

4. maminky mají v neděli svátek. Pokuste se pro ni vymyslet básničku nebo pozvánku na 
divadelní představení. 

• PS 30/1 nebo 2 – rozhodni se, co je pro tebe lepší :) 
 
Matematika, Geometrie 
- počítáme s MILIONEM: 

1. porovnáváme čísla – uč. 87/1 do sešitu, PS 16/2 (pouze pořadová čísla na linku 1 - 6) 
2. písemně sčítáme a odečítáme – PS 16/5 (pouze 4 př.),7 (pouze 4 př.) 
3. písemně násobíme – uč. 87/6 do sešitu 

- obsah čtverce a obdélníku, vysvětleno: https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w 
1. vzorečky: S = a x a pro čtverec a S = a x b pro obdélník 
2. uč. 132 a 133/povídání se lvíčkem (fialové rámečky) 
3. uč. 132/1a, b, c, uč. 133/1a, b, c do sešitu – u každého výpočtu provedete od ruky 

nákres obdélníku či čtverce (nerýsujete!!!). Počítejte s kalkulačkou. :) 
 
Přírodověda 
- společenství – LOUKA – je obývána mnohými živočichy. Kterými? Uvidíš na: :) 

1. uč. 72 – 73, PS 38/6 (křížovka) 
 
Vlastivěda 
- krátké příběhy jako opakování učiva: Dějiny udatného českého národa díl 36 – Jan 
Lucemburský https://www.youtube.com/watch?v=3sAxz00IQy8 a díly 37 – 39 o Karlu IV. 
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA + další navazující dva díly 
- podívat se můžete také na krátký hraný dokument o Karlu IV. – Po stopách Karla IV. Prahou 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1127325727-po-stopach/404235100031039/ 
- přečtěte si, jak žili lidé ve středověku a jak se oblékali 

1. uč. 33 – 34, PS 21 a další film, 41. díl https://www.youtube.com/watch?v=OO5IFOE9Zpw 

https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w
https://www.youtube.com/watch?v=3sAxz00IQy8
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1127325727-po-stopach/404235100031039/
https://www.youtube.com/watch?v=OO5IFOE9Zpw


2. objevuje se také nový stavební sloh – GOTIKA, uč. 32, PS 20/1, 3 
 

Anglický jazyk 

- trénujte slovíčka Televizní pořady 
- procvičujte si slovíčka Dny v týdnu v Quizletu a vypracujte pracovní list (najdete ho na 
stránkách nebo v e-mailu) 
- vypracujte v PS str. 59 Our World 

1. Co dělají lidé u nás? Odpovězte na otázky odpověďmi Yes, they do. nebo No, they 
don't. Naučte se nová slovíčka:  THEY – oni, PEOPLE – lidé, IN YOUR COUNTRY – ve 
vaší zemi / u vás, SURF – surfovat, SNOWBOARD – jezdit na snowboardu, ROCK 
CLIMB – lézt po horách, MOUNTAIN BIKE – jezdit na horském kole. 

2. Které sporty lidé dělají? Doplňte věty některým z předchozích sportů. Naučte se 
slovíčka: IN MY COUNTRY – v mé zemi / u nás, LOTS OF PEOPLE – hodně lidí, SOME 
PEOPLE – někteří lidé. 

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 
- pokuste se navrhnout barevnou vitráž, tzn. prosklenou plochu, gotického okna (příloha 
v emailu) a pošli mi jej k nahlédnutí :) Použijte pastelky, fixy nebo jinou vlastní výtvarnou 
techniku. 
- maminky mají v neděli svátek. Co jim něco pěkného vytvořit nebo pomoci při vaření či 
uklízení? Uvidíte, že budou mít velkou radost. 
- tělocvik s abecedou:  

1. otevři si na PC nebo vytiskni dokument (příloha v emailu) 
2. vyhláskuj své jméno a postupně dělej cviky, které jsou u písmen napsané  

 
Hudební výchova 
- pracovní sešit str. 50, Opakování - otázky 1, 2, 3, 4, 5 – napiš, opakuj si písničky: Chválím tě 
Země má, Kolik je na světě věcí, Valčíček, Kdyby byl Bavorov, Náchodský zámeček, Tři čuníci 
 
Bezpečnost a zdraví 
- pravidla společenského chování: napiš do sešitu alespoň deset pravidel. Přečti si pracovní 
list: https://dum.rvp.cz/materialy/zdravim-zdravis-zdravime.html 

 

 

V pátek 8. 5. je opět svátek. Připomínáme si konec 2. světové války. 

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