
MILÍ ČTVRŤÁCI, DNES BUDEME OPĚT PRACOVAT NA TÉMA RYBY, TAKŽE 
PROPOJÍME JČ A PŘ: 

1) Řeč bude hlavně o této: 

 

2) Rybu si prohlédněte a postupně si zapište (papír, sešit, jak chcete) tato písmena: 

· osmé písmeno slova předseda 
· první písmeno abecedy 
· první písmeno názvu vaší obce 
· ve slově „nechty“ slyším ch, ale píšu… 
· předposlední obojetná souhláska řad vyjmenovaných slov (b, f, l …) 

3) Písmena na lístečcích poskládej tak, aby vzniklo slovo – zašli mi svou odpověď 

4) Co to slovo znamená? Je mnohoznačnéJ 

5) Co myslíte, že má tento název společný s rybou na obrázku? 

6) Práce s textem (v příloze), přečti, i několikrát, podtrhni slovům, kterým nerozumíš, 
nebo nevíš, co znamenají; vyhledej si ve slovníku nebo na internetu, nebo mi napiš 

7) Název ryby humuhumunukunukuapuaa – doplň na volné čárky 

8) Slovo jako jazykolam – naučit se ho bezpečně vyslovit 

9) Podívejte se, jak se pohybuje 

https://www.youtube.com/watch?v=MUtJqCpGXC8&feature=youtu.be 

10) Poslechněte si píseň o této rybě a zazpívejte si ji potom  

11) Text písně – v příloze, pročíst, nalepit do sešitu HV i s obrázkem ryby, zazpívat; 
zkusit doplnit pohybemJ 

Znáte ještě nějaké písničky o rybách? 



12) Dobrovolný DP do pondělí na nálepku – Havaj má také kromě národní ryby i 
národní květinu, zjisti, která to je a jestli ji náhodou nemáte i domaJ  

13) RYBÍ REKORDY + NA KONCI KVÍZ (asi 5 kraťoučkých poslechů) 

https://junior.rozhlas.cz/rekordy-ze-sveta-ryb-nejvetsi-nejmensi-a-nejdesivejsi-8051512#volume 

14) Z textu o havajské rybě vyhledej všechna podstatná jména vzoru HRAD 

POKUD SE OBJEVÍ VÍCEKRÁT, NEMUSÍŠ HO ZNOVU VYPSAT 

ŘEŠENÍ mi zašli. 

15) Pročíst skloňování vzoru HRAD v tabulce učeb. s. 73 + vyskloňovat některá 
nalezená slova (i jazyk, abyste si ukázali využití pomocného vzoru) 

16) Online procvičení+ pomalu, u každého říkat pád a kontrolovat pohledem v tabulce 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-
trenazer/cviceni2.html 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17) PŘÍRODOVĚDA – ZASÍLÁM ODKAZ NA ELEKTRONICKOU VERZI UČEBNICE 

PŘ – VICHŘICE, TORNÁDO (video + přečti v učebnici na s. 74) 

https://edu.ceskatelevize.cz/tornado-5e4424832773dc4ee4139d15 

Projít 4. až 6. nadpis 

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/atmosfericke-poruchy-2.html 

PŘÍVALOVÁ POVODEŇ (přečti v učebnici na s. 74 + video) 

https://edu.ceskatelevize.cz/meteorologie-a-predpovidani-povodni-5e4424902773dc4ee4139d92 

Projít 9. a 10. položku 

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/atmosfericke-poruchy-2.html 

 

 

 


