
4. ročník                                                      34. týden                                 11. 5. - 15. 5. 2020
Předmět Učivo - IVP Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Opakování -  doplnit y – ý po tvrdých souhláskách ve slovech, 
ovládat pravopis tvrdých slabik.

Vypiš do sešitu všechny tvrdé a měkké souhlásky.

Online cvičení

ČT Popsat rozdíl mezi spisovatelem, básníkem. Pracovní list (viz mail).

PS Psát čitelně a upraveně, dodržovat mezery mezi slovy.

ŘV

Poslechni si pohádku, zkus převyprávět děj a popsat hlavní 
postavy. 

Pohádka

AJ
Opakovat slovní zásobu a slovní spojení. Projdi si sešit Aj a zopakuj si známá slovíčka a věty.

M
M

Zvládat s názorem vyjmenovat řadu násobků čísla 5 Učebnice strana 64 - 65, procvičovat příklady. Zároveň můžete 
procvičovat i cokoliv na stránkách 6 - 63. Prosím jen o krátké 
procvičování, nepřetěžovat dítě.

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.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky&topic=02.+M%C4%9Bkk%C3%A9+a+tvrd%C3%A9+souhl%C3%A1sky#selid
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw


VL

Určit na hodinách celou hodinu. Na ciferníku hodin jsou dvě nebo tři ručičky. Dlouhá ručička je 
minutová, kratší ručička je hodinová a třetí nejtenčí ručička je 
vteřinová. Tebe momentálně zajímá dlouhá ručička. Pokud je 
dlouhá ručička na čísle 12, říkáme, že je celá hodina. S 
dopomocí rodičů trénuj určování celé hodiny. 

PŘ

Vyjádřit svými slovy pojem zdravá výživa. Rozdělit potraviny na 
zdravé a nezdravé. 

Zdravá výživa je zdravý způsob stravování. Našemu tělu 
dodává všechny potřebné látky v dostatečném množství.  
Díky zdravé výživě si člověk může zlepšit zdraví fyzické i 
psychické. Napiš mi pět příkladů zdravých a pět příkladů 
nezdravých potravin.  brichacova@koralekkladno.cz

HV
Dbát na správnou techniku zpěvu - správně hospodařit s 
dechem.

TV
Provádět pohybové aktivity rozvíjející rychlost a vytrvalost. Během procházky v přírodě se zkus proběhnout, a měnit 

rychlost (rychlé starty a volnější klus). 

PV
Konstrukční činnosti - sestavit podle své fantazie vlastní 
kombinace modelů ze stavebnice


