
UČIVO 4.A

od 18.-22.5.
Pokud budete cokoliv potřebovat, pište na email j.ondrisova@seznam.cz

MATEMATIKA
– minulý týden jsme procvičovali písemné násobení
– tento týden procvičíme písemné sčítání a odčítání
– v učebnici najdeme postup pro připomenutí na str.20 a 21, 57 a 58, 60 a 61, máte tam i postup 

při počítání zkoušky
– pozor na přechod přes desítku, držte si na prstech a nezapomeňte pak připočítat k dalšímu číslu
– příklady si přepište (nezapomeňte na správný zápis – jednotky pod jednotky, desítky pod desítky 

atd.), vypočítejte, proveďte zkoušku, můžete si následně i zkontrolovat
a)      65                  457              803              4 364                  12 568              109 426
        239                 858              602              2 555                  28 499              367 571

     b)     123                  546              996              7 432                  18 005             562 325
             - 86                - 329            -426            - 5 685                 -14 072           -256 420

– výsledky ke kontrole:
a)     304                 1 315           1 405            6 919                41 067              476 997
b)     37                   217                570             1 747                  3 933              305 905

ČESKÝ JAZYK
– v českém jazyce pokračujeme se slovesy
– tentokrát si procvičíme učivo o infinitivu
– vše o slovesech najdete v učebnici na str.51, o infinitivu se píše úplně dole v oranžovém 

rámečku
– procvičit si toto učivo můžete i na str.50
– připomínám – u sloves, která jsou zakončena na písmeno t – např. utíkat, psát..., nejde určit 

osoba a číslo, říkáme jim infinitiv, některé infinitivy mohou být zakončeny na ci – např. péci, 
téci...

– více k infinitivu najdete také na str.50 dole v růžovém rámečku
– vaším úkolem bude k uvedeným slovesům doplnit infinitiv, např. utíkalo-utíkat, letěl-letět
– slovesa si přepište, doplňte podle mého vzoru infinitiv, proveďte kontrolu (písmeno t si můžete 

barevně označit)
– malujete, hrajeme, utírají, myjete se, jíš, oblékala, kreslil jsem, zpívali, povedla se, objevili, 

přivázal, zpíváme, žvýkali, bydlí, vymyslela, zlobíme, máš, koupí, plakal, zalévali, viděli
– řešení: malovat, hrát, utírat, mýt, jíst, oblékat, kreslit, zpívat, povést, objevit, přivázat, zpívat, 

žvýkat, bydlet, vymyslet, zlobit, mít, koupit, plakat, zalévat, vidět

ANGLICKÝ JAZYK
– tento týden si procvičíme čísla (Numbers)
– kdo zapomněl, najde v učebnici na str.14 – tam jsou čísla 0-10 a dále na str.22 – tam jsou čísla 

11-20 a ještě na str.29 a 30 – tam máme čísla do 100
–  na uvedených stranách si můžete udělat jakékoliv cvičení, které vám vyhovuje, tak stejně i v 

pracovním sešitě
– čísla si přečtěte, kdo si nepamatuje výslovnost, může ji najít vzadu v učebnici ve slovníku 

str.74-79, případně použije překladač na Googlu či využije staršího sourozence :)
– cvičení bude mít dvě části, nejprve k číslům budete psát slova (např. 31-thirty-one, 58-fifty-

eight...), druhá část bude opačná ke slovům budete psát čísla (např. ninety-nine-99, 
seventeen-17...), můžete si pomocí s učebnicí
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– slova nebo čísla si zapište, proveďte kontrolu (kdo bude chtít, může počet vyjádřit i obrázkem, 
třeba nakreslíte 10 srdíček, kruhů, květin, záleží na vás)
a) 22      76       5        48        65        13        100       91       42       34
b) fourteen    zero     six     eighty     one     twenty-seven      fifty-six      three    thirty  eleven

– řešení:
a) twenty-two, seventy-six, five, forty-eight, sixty-five, thirteen, a hundred, ninety-one, forty-
two, thirty-four
b)14, 0, 6, 80, 1, 27, 56, 3, 30, 11

ESTETICKÁ VÝCHOVA
– tentokrát se budeme věnovat vyrábění
– z barevného papíru můžete vytvořit jakékoliv zvířátko a jeho mládě
– víme, že je jaro, a toto období ve zvířecí říši přináší rození a líhnutí mláďat všeho druhu
– svůj výrobek si uschovejte, budete ho s ostatními materiály odevzdávat do školy
– pro inspiraci nabízím několik videí na You Tube - Tvořeníčko skřítka Boba #5 - Kočky | Nápady 

na vyrábění z papíru pro děti, Tvořeníčko skřítka Boba #2 - Krokodýl | Nápady na vyrábění z 
papíru pro děti, Složte si prasátko z papíru!, 10 nápadů z papíru na tvoření s dětmi (7), Lištička 
z papíru – super jednoduché a roztomilé, Jak složit origami Želva, žába z papíru

– samozřejmě můžete vyrobit jakékoliv jiné vaše oblíbené zvířátko

VLASTIVĚDA
– po kapitole Nespravedlivé Rakousko nás čeká k zopakování učivo, které na ně navazuje-Národ 

sobě
– v učebnici si tuto kapitolu přečtěte na str.19 a 20
– tentokrát nebudete odpovídat na otázky, ale budete doplňovat text, který vychází z učebnice
– jednotlivé věty si v textu vyhledejte a doplňte, zkontrolujte si správnost svých odpovědí
– dobrovolný úkol – zjistěte si podrobnosti o tělocvičném spolku Sokol, vše si zapište a 

uschovejte (např. založení, vlajka, činnost, kroj apod.)
– věty k doplnění:

a) Přes nedobrou politickou situaci byla druhá polovina 19.století dobou___________________.
b) Vycházely nové české____________a zakládaly se_________________________________.
c) Mezi nimi vynikal_________________________.
d) Velký rozmach nastal_______________________.
e) Vznikala původní česká literatura, jejími autory byli např.___________________nebo 
spisovatelé_______________________________.
f) V Praze bylo postaveno____________________.
g) Bylo stavěno z dobrovolných__________________________.
h) Těsně před dokončením stavby zde_____________________.
i) K otevření obnoveného_______________________________.

– řešení: 
a) velkého kulturního rozvoje.
b) noviny      různé kulturní spolky.
c) tělocvičný spolek Sokol.
d) ve školství.
e) básníci Jan Neruda a Jaroslav Vrchlický           Božena Němcová a Alois Jirásek.
f) Národní divadlo.
g) sbírek pod heslem,,Národ sobě“.
h) vypukl požár.
i) Národního divadla došlo v roce 1883.



Přírodověda    IV. tř.    18.5. - 22.5. 2020                                           Ing. Evžen Tarasiuk
Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasílám Vám tyto úkoly pro následující 
období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz          
Tento týden budete samostatně pracovat s učebnicí! Čtěte nahlas!

1. Zopakujeme téma Jaro v přírodě. V učebnici si přečtěte str. 73-75.
2. Všimněte si obrázků na str. 73-75. Přečtěte si popis pod obrázky. Dávejte pozor na 

obrázky, potom je budete potřebovat pro poznávání rostlin a živočichů na jaře.
3. Přečtěte si str. 87 Léto v přírodě.
4. Všimněte  si  velkého  obrázku  ze  str.  86.  My jsme  si  popisovali  takové  obrázky. 

Zkuste  teď  samostatně  popsat  obrázek.  Jak  vypadá  příroda  v  létě  ve  srovnání  s 
jarem? Jaké vidíte rostliny a zvířata na obrázku? 

5. Zkuste  si  teď bez  učebnice  vše  nahlas  zopakovat,  co  jste  si  zapamatovali  o 
přírodě na jaře a v létě.
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