
Úkoly   pro   žáky   4.   třídy   v týdnu   od   18.   –   22.   5.  
tř.   učitelka   Mgr.   Jana   Boráková  

 

Český   jazyk  

ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   ČJ   str.   31/   cv.   2   b)   –   Doplň    i,   í   /   y,   ý    a   odůvodni   pravopis.  

● Přem y sl,   M i roslav,   b í lé   chm ý ří,   m y ,   m í ra,   m í stnost,   zam y kat,   m y ši,   neodm y kej,   M í la,  
um y j   um y vadlo,   zm ý lil,   sm y ku,   hm y zožravec,   m y cí   l i nka,   m í ček,   neochom ý tej   se,  
m y ší,   m í rná,   m i ,   m i m i no,   m i láček  

 
2.   Učebnice   ČJ   str.   37/   cv.   6   –   Doplň    i,   í   /   y,   ý    a   odůvodni   pravopis.   

● p i lníkem,   p í šťalku,   odp y kaný,   p í še,   klop ý tavě,   p y tloviny,   p í pá,   přep y chu,   rozčep ý řený,  
kop ý tka,   p í sně,   op y lené,   p i lot,   šp i čku,   p y skatá,   dop i s,   třp y t,   p í sečný,   zap ý ří,   nap í navá,  
p í ská,   p í chá  

 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
1.   Zopakuj   si   vyjmenovaná   slova   po    S,   V,   Z.    Vyber   si   5   vyjmenovaných   slov   a   utvoř   s nimi   věty  
do   sešitu.  

 
 
 
 
 
 
 



2.   Učebnice   ČJ   str.   39/   cv.   2   a)   –   Ústně   doplň    i,   í   /   y,   ý    a   odůvodni   pravopis.   

 
 
3.   Učebnice   ČJ   str.   43/   cv.   7   a)   –   Doplň    i,   í   /   y,   ý .   Cvičení   napiš   jako   diktát.  

 
 
Matema�ka  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   M   str.   42   –   P ísemné   dělení   se   zbytkem.  
 
Výsledky:  
první   sloupec druhý   sloupec  
81 76   zb.5  
92   zb.   4 82   zb.2  
79   zb.2 82   zb.1  
 
3.   Učebnice   M   str.   45/cv.   1   –   Doplň   vynechané   číslice.  

 
 
 
 



 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
1.   Učebnice   M   str.   43/   cv.   1   –   Zkontrolujte   příklady.   Špatně   vypočítané   příklady   napište  
správně   do   sešitu.  

 
 
 
2.   Učebnice   M   str.   44   –    Zopakujte   si   jednotky   délky   v zeleném   rámečku.    Pak   do   sešitu  
vypracujte   cvičení   pod   rámečkem.  
 
Postup,   �   připomenou   tato   videa   ↓  
Jednotky   délky:  
h�ps://www.youtube.com/watch?�me_con�nue=339&v=o0zTo51cq4g&feature=emb_�tle  
 
Převody   jednotek   délky:  
h�ps://www.matyskova-matema�ka.cz/8-dil/video/str-51/  
 

 
 
3.   Učebnice   M   str.   44/   cv.   6   –   Porovnejte.   Cvičení   pište   do   sešitu.   

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v=o0zTo51cq4g&feature=emb_title
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-51/


Anglický   jazyk  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 

 
 
1.   SAY  

● In   the   town   -   cars,   people,   shops,   flat,   bus   stop,   cinema,   dog….  
● In   the   village   –   trees,   house,   children,   water,   grass….  

 
2.   DIALOGUE  
Jane:   Ahoj,   Tome!  
Tom:   Ahoj,   Jano!  
Jane:   Odkud   jsi?  
Tom:   Jsem   z velkého   města,   a   ty?  
Jane:   Já   jsem   z malé   vesnice.   Jsi   šťastný   ve   městě?  
Tom:   Ano,   jsem.    Ve   městě   je   hodně   obchodů   a   kin.  
Jane:   Mám   ráda   svou   vesnici.   Na   vesnici   jsou   velké   zahrady   a   hodně   zvířat.   Líbí   se   mi   zelená  
tráva   a   modré   nebe.   
 
 
 
 



NOVÉ   ÚKOLY  
1.   Zopakuj   si   předložky:     under    –   pod on    –   na in     –   v next   to    –   vedle  
 

    
         Opice   je    pod    stolem. Opice   jsou    na     stole.  
 

  
  Opice   je    v  kleci. Opice   jsou    vedle    klece.  
 
 
2.   Přeč�   si   a   přelož   text.   Pak   podle   něj   nakresli   obrázek.  

 
 
Nová   slovíčka:  
draw    –   kreslit palms   with   coconuts    –   palmy   s kokosy  
sea    –   moře plane    -   letadlo  
waves    –   vlny beach    –   pláž  
behind    –   za                                   is   by   the   sea    –   je   u   moře   
 



Vlas�věda  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
Minulý   týden   jste   si   měli   vyhledat   v   učebnici   VL   na   str.   14.   informace   o    roman�smu .  

 
Roman�smus  

V českých   zemích   se   roman�smus   prosadil    v první   polovině   19.   stole� .   Zdůrazňoval   sblížení  
s přírodou   a   s lidem.   Roman�č�    umělci    se   zajímali   o   dějiny,   obdivovali   středověké   ry�ře   a  
lákal   je   dobrodružný   život.   Roman�smus   pronikl   do   všech   druhů   umění.   Nejvíce   ovlivnil  
literaturu   a   hudbu.    Spisovatelé    objevovali   krásu   pohádek   a   pověs�   –   vynikl    Karel   Hynek  
Mácha    se   svou   básní    Máj .   V hudbě   se   objevily   zvuky   přírody.    Skladatelé    se   inspirovali  
pohádkovými   a   dobrodružnými   náměty.    Malíři    vybírali   náměty   ze   středových   bitev,   z krásy  
domácí   přírody   a   z napě�   při   lovu.   Přestavovaly   se   některé    hrady   a   zámky    –   u   zámků   se  
zakládaly   přírodní   parky.   Pořádaly   se   první   české   plesy.  
 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
Přeč�   si   str.   16-17   POLITICKÉ   PROBUZENÍ   v učebnici   VL.   
Pro   opakování   vyber   správnou   odpověď   (zakroužkuj   písmeno,   z těchto   písmen   slož   tajenku)  
 
1.   Rakouské   vládě   se   snahy   Čechů   o   větší   pravomoci   a   samostatnost   

V         nelíbily     L        líbily  S        nevěděla   o   nich  
 
2.   Zprávy   pro   veřejnost   kontrolovala  

K         národní   garda  Z        cenzura   a   policie P       barikáda  
 
3.   Po   bouřích   ve   Vídni   skončil   absolu�smus,   byla   vyhlášena  

E         cenzura B        smlouva D       ústava  
 
4.   Vzniklé   národní   gardy   chránily  

Ě        svobodu   občanů E        majetek   občanů I         vzdělanost   občanů  
 
5.   Slovanský   sjezd   na   obranu   Slovanů   se   konal   v červnu   1848  

R         ve   Vídni L        v Praze G        v Bra�slavě  
 
6.   Sjezdu   předsedal  

G         Josef   Jungmann A        Fran�šek   Palacký Ř        K.   Havlíček   Borovský  
 
7.   Pražané   na   barikádách  

N         prohráli Š         vyhráli I         dohodli   se  
 
8.   Úspěch   událos�   roku   1848   bylo   zrušení  

Ý        poddanství   a   roboty  Á      nevolnictví a   roboty Í      povinné   školn   ídocházky   
 

Tajenka :   Karel   Havlíček   Borovský   věděl,   že   uspět   může   jen   ______________________   národ.  
 



Přírodověda     (18.5.   –   22.5.)  

Vyučující:   Mgr.   Barbora   Kaločová  

Tento  týden  Vás  čeká OPAKOVÁNÍ  –  TEST .  Tento  Test  byste  měli všichni  odevzdat ,  jelikož  bude  sloužit                 
jako  podklad  pro  známku  na  vysvědčení.  Pokud  máš  možnost  �sku  –  vy�skni  si  tento  test,  vyplň  a                  
odevzdej  do  schránky  ve  škole  nebo  na  papír  napiš  odpovědi  (např.:  1c,  2b…)  –  nezapomeň  vyplnit  své                  
jméno.  Druhá  varianta:  Co  vyplníš,  vyfoť  a  pošli  mi  na  messenger  (Facebook:  Barča  Kaločová)  a  já  Ti                  
hned   test   opravím   a   řeknu   známečku☺    Varování: Kdo   test   nevyplní,   budu   muset   hodno�t   známkou   5.  

Termín   odevzdání:   do   konce   května     (žáci,   kteří   půjdou   do   školy,   se   můžou   se   mnou   poradit).  

Test  
1.   Jak   se   nazývá   část   rostliny,   která   přijímá  
vodu   s rozpuštěnými   živinami?  
a)   stonek  
b)   kořen  
c)   list  

10.   Z květů   kterých   rostlin   můžeme   vařit   čaj?  
a)   lípa  
b)   kaštan  
c)   dub  

2.   Jak   se   nazývá   „stonek“   u   stromů?  
a)   štět  
b)   kmen  
c)   pařez  

11.   Co   patří   mezi   základní   podmínky   života?  
a)   voda,   půda,   živiny,   slunce,   vzduch  
b)   voda,   půda,   živiny,   slunce,   počasí  
c)   voda,   půda,   živiny,   vzduch,   finance  

3.   Kteří   ptáci   odlétají   do   teplých   krajin?  
a)   kukačka,   kohout,   jiřička  
b)   kukačka,   vlaštovka,   čáp  
c)   čáp,   vlaštovka,   vrabec  

12.   která   rostlina   má   tzv.   zdužnatělé  
květenství?  
a)   mrkev  
b)   brokolice  
c)   cibule  

4.   Kdy   začíná   jaro?  
a)   1.   ledna  
b)   20.   března  
c)   23.   Dubna  

13.   Jak   se   nazývá   nerost,   který   každý   den  
konzumujeme?  
a)   cukr  
b)   sůl  
c)   lepek  

5.   Ze   které   horniny   se   tvoří   tzv.   skalní   města?  
a)   pískovec  
b)   sádrovec  
c)   vápenec  

14.   Který   den   začíná   léto?  
a)   21.   června  
b)   27.   července  
c)   1.   Září  
 

6.   Ve   které   hornině   se   tvoří   jeskyně?  
a)   ve   vápenci  
b)   v   černém   uhlí  
c)   v pískovci  

15.   Co   znamená   jarní   a   podzimní  
rovnodennost?  
a)   den   má   14   hodin,   noc   10   hodin  
b)   den   a   noc   jsou   stejně   dlouhé  
c)   jedná   se   o   nejkratší   noc   v roce  



7.   Jedna   z nejtvrdších   hornin,   která   je   světlá  
s tmavými   tečkami:  
a)   vápenec  
b)   žula  
c)   kamenec  

16.   Které   plodiny   dozrávají   v létě?  
a)   jahody,   třešně,   maliny  
b)   jahody,   třešně,   dýně  
c)   maliny,   rybíz,   jablka  
 

8.   Jak   se   nazývá   část   Země,   která   se   nachází  
uprostřed?  
a)   zemský   plášť  
b)   zemské   jádro  
c)   zemská   kůra  

17.   Kolik   máme   ročních   období?  
a)   5  
b)   4  
c)   6  
 

9.   Ze   kterých   rostlin   můžeme   konzumovat  
jejich   podzemní   čás�?  
a)   řepa,   česnek,   brambory  
b)   dýně,   avokádo,   řepa  
c)   cuketa,   jahoda,   brambory  

18.   Kteří   živočichové   patří   mezi   obratlovce?  
a)   medvěd,   žížala,   kráva  
b)   klokan,   kůň,   želva  
c)   hlemýžď,   pštros,   anakonda  
 

 

 

 

 

 

 

 


