
4. ročník                                             33. týden                                            4. 5. - 8. 5. 2020
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ČJ

ČJ

Tvořit otázky a odpovídat na ně. K následujícím odpovědím vymysli vhodné otázky: 
Dnes jsem vstával v 8 hodin. Nejraději mám kuřecí řízek s 
kaší. Líbí se mi červená. Moje maminka se jmenuje Jana.  
Odpověz na otázky celou větou: Co nejraději děláš ve 
volném čase? Máš nějakého domácího mazlíčka? Čteš 
nějkou zajímavou knížku? O čem je?

ČT
Doplnit věty vhodnými slovy, slovy podle obrázků. Obrázkové čtení (viz mail)

PS Psát čitelně a upraveně, dodržovat mezery mezi slovy.

ŘV
Popsat děj na obrázcích. Pracovní list (viz mail)

AJ
V jednoduchém textu poznat známá slova a věty. Zkus podtrhnout známá slova v následujícíh větách 

(nebo celé věty přelož): My name is John. I love my 
family. I have one sister. Her name is Jane. I have dog. I 
like my dog.   

M
M

Násobit a dělit č. 4, řešit slovní úlohy s násobilkou a dělením č. 4 Slovní úlohy řešit dle zaslaného návodu: "Typy příkladů"

G
Rýsovat libovolné čtyřúhelníky, značit je a určit jejich vlastnosti např. čtverec, obdélník, značit vrcholy, strany. Určit strany 

stejně dlouhé; 2 kratší, dvě delší; každá strana jinak 
dlouhá; 4 vrcholy např. ABCD, čtyři strany a,b,c,d.

ZI Dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s 
výpočetní technikou

Prevence rizik při práci s počítačem, tabletem, telefonem - 
správné sezení, doba strávená u počíče atd.



VL

Charakterizovat režim dne a činnosti během dne. Nakresli, jak vypadá tvůj běžný den v nynějším nouzovém stavu. 
Obrázek zašli na mail brichacova@koralekkladno.cz                     
Ve spolupráci s rodiči vylušti kvíz.

Kvíz

PŘ

Určit, co potřebuje člověk k životu. Popsat správný denní režim. Člověk ke svému životu potřebuje mnoho materiálních i 
nemateriálních věcí. Je to např. vzduch, jídlo, rodinné zázemí, 
kamarády, lékařskou péči, lásku a mnoho dalších věcí. Napiš mi 
do mailu dalších pět věcí, které ty potřebuješ k životu. Mail 
brichacova@koralekkkladno.cz

HV
Rozlišit hru na trubku a kontrabas. Trubka

Kontrabas

TV Hrát pohybové hry v terénu, dbát na správné chování v přírodě.

PV
Konstrukční činnosti - sestavit stavebnici podle předlohy, stavět 
podle vlastní fantazie

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1498
https://www.youtube.com/watch?v=gz9M3OFKRlM
https://www.youtube.com/watch?v=lw_lcy4kdyg

