
UČIVO 4.A

od 25.-29.5.
Pokud budete cokoliv potřebovat, pište na email j.ondrisova@seznam.cz

MATEMATIKA
– v tomto týdnu si zopakujeme učivo o zápisu čísel v desítkové soustavě
– v učebnici najdeme na str.5 (tabulka) a str.47, zde máte ukázáno, jak se jednotlivá čísla jmenují 

a zapisují, na těchto stranách si můžete vypracovat jakékoliv cvičení
– od pravé strany čísla jsou to vždy jednotky J, desítky D, stovky S, tisíce T, desetitisíce DT, v 

učebnici to máte pěkně barevně označeno
– následující cvičení si přepište, doplňte a proveďte kontrolu:
– a) podle zadaných čísel doplňte počet jednotek, desítek, stovek, tisíců nebo desetitisíců, 

např. 6 547 = 6T 5S 4D 7J
27        405          10 452      3        5 994        6       451       56        73 121        8 006

– b) a teď naopak - podle zadaných zkratek napiš číslo, např. 4T 5S 0D 1J = 4 501
7J =             5S 4D 0J =           3S 9D 1J =           1DT 8T 4S 0D 0J =        6D 6J =
1S 1D 7J =           5D 0J =          4T 5S 6D 3J =          9J =           7DT 0T 5S 6D 1J =      

– správná řešení:
a) 27 = 2D 7J       405 = 4S 0D 5J       10 452 = 1DT 0T 4S 5D 2J         3 = 3J         

 5 994 = 5T 9S 9D 4J         6 = 6J         451 = 4S 5D 1J          56 = 5D 6J                           

 73 121 = 7DT 3T 1S 2D 1J           8 006 = 8T 0S 0D 6J

b) 7        540         391          18 400         66          117          50         4 563         9          70 561

ČESKÝ JAZYK
– opět se ještě vrátíme k infinitivu, kterému jsme se věnovali minulý týden
– kdo potřebuje zopakovat, najde v učebnici na str.50, růžový rámeček
– v připraveném cvičení si toto učivo procvičíme
– věty si přepište a proveďte kontrolu
– ve větách nahraďte slova v závorkách infinitivem:

Kdo chce psa (bijí), hůl si najde. V dubnu začínají (kvetou) stromy. Babička bude na Velikonoce 
(peče) beránka. Pojedeme na výlet, chceme tě (vezmete) s sebou. Umíš dobře (lyžuješ)? Lyžuju 
rád, ale neumím moc dobře (plaval). Každý by si měl nejprve (zameteme) před vlastním 
prahem. Mohli bychom (zazpívá). Musím (přesadila) kaktus. Jak ti to mám (řekla)? Krev z rány 
už přestala (teče).

– správná řešení: bít, kvést, péct, vzít, lyžovat, plavat, zamést, zazpívat, přesadit, říct, téct

ANGLICKÝ JAZYK
– v angličtině se tentokrát budeme věnovat barvám Colours
– kdo si potřebuje připomenout toto učivo, najde ho v učebnici na str.10
– úkol pro tento týden bude následující – obrázky, které vidíte níže si překreslete na papír (jsou 

jednoduché, zvládnete to určitě všichni:)), potom je vybarvěte a slovem (samozřejmě anglicky) 
pod každý obrázek napište, jaké barvy jste použili, můžete si pomoci s učebnicí

– kdo bude mít chuť a možnost, může své obrázky doplnit i o anglická slovíčka, která si může 
najít na překladači Google

– malá nápověda: některá slovíčka znáte i ze školy, těch je 5
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ESTETICKÁ VÝCHOVA
– jistě jste v uplynulé době, kdy jste nechodili do školy trávili více času u televize a sledovali 

nejrůznější pořady
– váš úkol pro tento týden bude souviset právě s touto činností
– v učebnici českého jazyka si nalistujte str.103 a odpovězte si na otázky 4,5,6,7
– zamyslete se, své odpovědi si zapište, můžete nakreslit i obrázek k svému oblíbenému pořadu

VLASTIVĚDA
– ve  vlastivědě nás čeká učivo o Samostatném Československu
– v učebnici najdeme na str.28 a 29
– přečtěte si tyto dvě strany, nezapomeňte, že modře vyznačená slova jsou důležitá a pomohou 

vám při odpovídání na otázky
– text si přečtěte i několikrát, ať víte, co vlastně čtete :)
–  své odpovědi na otázky si zapište a poté zkontrolujte

1. Které tři země se staly součástí nové Československé republiky?
2. Nový stát se stal demokratickou republikou, vysvětlete, co to znamená.
3. Kdo byl zvolen prvním prezidentem?
4. Patřilo Československo k vyspělým průmyslovým státům?
5. Napiš některé výrobky, které se od nás v té době vyvážely do světa.
6. Ve kterých městech byly založeny nové univerzity?

– odpovědi ke kontrole:
1. České země, Slovensko, Podkarpatská Rus.
2. Na vládě se podíleli volení zástupci občanů, ti  volili i prezidenta.
3. Tomáš Garrigue Masaryk.
4. Ano.
5. Stroje, zbraně, sklo, obuv, textilní výrobky, lokomotivy, turbíny...
6. V Bratislavě a v Brně.



 Přírodověda    IV. tř.    25. 5. – 29. 5. 2020                                              Ing. Evžen Tarasiuk  
Milí žáci, zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, 
napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz          
Tento týden budete také pracovat s učebnicí! Čtěte nahlas!

1. Zopakujeme téma Neživá příroda – horniny a nerosty.  V učebnici  si  přečtěte  str. 
76-79.

2. Všimněte si obrázků na str. 77 a 78. Přečtěte si popis pod obrázky. Dávejte pozor na 
obrázky.

3. Všimněte si shrnuti dnešního učiva na str. 79 (A co je důležité?)
4. Zkuste si teď bez učebnice vše nahlas zopakovat, co jste si zapamatovali o horninách 

a nerostech. 
5. Teď zkontrolujeme, jak dobře jste pochopili toto téma. Doplňte věty, zvolte správné 

slovo v závorkách. Hotový text si přepište do sešitu. 
Horniny najdeme na povrchu ……… (PEVNIN / VODY) ale i na ……….. (LOUCE /  DNĚ 
MOŘÍ A OCEÁNŮ). Jsou složeny z…………….(NEROSTŮ / MRAMORU). Některé horniny 
vznikaly z rozžhavené horninové taveniny, které říkáme…...………. (MAGMA / PÍSEK), proto 
je  nazýváme  ……………… (MAGMATICKÉ /  PŘEMĚNĚNÉ)  horniny.  Mezi  nejznámější 
zástupce  patří…………  (SLÍDY /  ŽULA),  která  je  složena  z  křemene,  živce  a  ………… 
(SLÍDY /  ROPY).  Místo  na zemském povrchu,  kde  vytéká nebo vytékalo  magma ze  země 
nazýváme sopka či vulkán.

ŘEŠENÍ
Horniny najdeme na povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Jsou složeny z nerostů. Některé 
horniny  vznikaly  z  rozžhavené  horninové  taveniny,  které  říkáme  magma,  proto  je  nazýváme 
magmatické horniny. Mezi nejznámější zástupce patří  žula, která je složena z křemene, živce a 
slídy.
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