
Materiály k samostudiu 

Úterý 28. 4. 2020 

4. A 

ČESKÝ  JAZYK 

 Zvratná slovesa ( celek se zájmenem se, si : přečíst si , najíst se ... 

 Pracovní  sešit 25 / 1 

 Najdi si pohádku K. J. Erbena : Rozum a Štěstí ( v knize pohádek , nebo 

je i na internetu ) 

                        - pohádku si přečti a napiš , jak dopadla, zamysli se, co je lepší..? 

                        - přimaluj obrázek  (  pokud můžeš , pošli mi mailem ) 

 

Prosím přihlaste se k interaktivním učebnicím vydavatelství TAKTIK, které 

žákům po vypracování cvičení zobrazí správné řešení. 

Výuková videa ZDARMA - Vydavatelství TAKTIK e-learning 

Vstup do interaktivních učebnic: 

 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-

student/83569/0bd70a456f5611720065cf02051a0ed1 

 

Interaktivní výuka → ZDE 

V počítači si otevřeme interaktivní pracovní sešit ČJ pro 4. ročník (je to ten, 

který má na obálce filmový pás s koníkem) na straně 55. 

Vypracujte si na straně 55 cvičení 2 a 3 

Pracujte tím způsobem, že si přečtete zadaný úkol, správné řešení si zapíšete 

nebo řeknete. Potom kliknete na příslušné místo v pracovním sešitě a zobrazí se 

vám správná odpověď.  

 

MATEMATIKA   

1. Zopakuj si násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 podle tabulky v pracovním 

sešitě str. 18. 

2. Doporučuji na youtube Matýskova matematika - násobení a dělení s čísly 10, 

100, 1000 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83569/0bd70a456f5611720065cf02051a0ed1
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83569/0bd70a456f5611720065cf02051a0ed1


 http://www.matyskova-matematika.cz/  - 4. ročník str. 28 - 31 -vysvětlení a 

počítání,  procvičujte průběžně 

3. Pracovní sešit strana 16 /  cvičení 1, 2 

 

VLASTIVĚDA 

Český stát za vlády Lucemburků 
Rozkvět země za vlády Karla IV. 
 
učebnice strana 26 - 27 

- Přečíst 
- Stručně vypracuj výpisky 
- Pokus se odpovídat na otázky 1 - 5 

 
Doporučuji: 
 

Legenda o Karlu IV: 

https://www.youtube.com/watch?v=hbUMd6AwyOo 

 

Korunovační klenoty si můžete, alespoň virtuálně, prohlédnout například zde: 

http://www.korunovacni-klenoty.cz/cs/uvod.html 

 
 ČT  Edu - https://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/karel-iv 

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina Alice Straková strakova.perina@seznam.cz) 

 Zopakovat slovíčka z lekce 10 

 Vzpomeň si, co se dělo v posledním dílu příběhu The Dragon Crown. 

 Dokážeš rozluštit následující slova? 😊 Případně ti pomůže příběh z 9. lekce. 

W __ A __ E;  M __ M __ I  E __;  F __ S H __ __ G      R __ D 

 Where are the mummies?        (In the museum.) 

 Where are Alex and Penny at the end of Story 9?    (In the whale.) 

 Proč má Penny rybářský prut? 

 Open your classbook. Page number seventy four. 

o Penny a Alex čekají uvnitř velryby na Profesora. Jak by ses v tmavém, prázdném muzeu 
cítil/cítila? 

o Look at the pictures one and two! What does ‚This is boring.‘ mean?  (Je to nudné.) 

o Přesvědč se, zda tvá úvaha o rybářském prutu byla správná. 

o Poslechni si nahrávku a odpověz na otázky. 

 What does the Professor want?     (The Blue 

Diamond.) 

http://www.matyskova-matematika.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=hbUMd6AwyOo
http://www.korunovacni-klenoty.cz/cs/uvod.html
https://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/karel-iv
mailto:strakova.perina@seznam.cz


 What do Penny and Alex want?    (The crown.) 

 Look at picture four! Is the Professor strong?   (No. The crown is magic.) 

 Look at picture eight! What does ‚Quick! Get the crown!‘ mean? 

(Rychle! Získejte tu korunu!) 

o Druhá nahrávka tě naučí správnou výslovnost 😊 

o Přečti si příběh nahlas a přelož si ho. 

 Slovníček: 

This is boring! – To je nudné!   What does he want? – Co chce? 

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina Alice Veselková) 

 

1. Opakovat slovíčka z lekce 10 

2. Pracovní sešit s. 51 cvič. 8 

3. Pracovní sešit s. 51 cvič. 9 

     -přečíst si a přeložit říkanku  

 


