
Úkoly   pro   žáky   4.   třídy   v týdnu   od   1.   –   5.   6.  
tř.   učitelka   Mgr.   Jana   Boráková  

 
ŽÁCI,   KTEŘÍ   JEŠTĚ   NEODEVZDALI   VYPRACOVANÉ   ÚKOLY,   JE   IHNED   DORUČÍ   DO   ŠKOLY.   
 
Český   jazyk  

Souhrn   učiva   za   dobu   domácí   výuky  
✔ vzory   podstatných   jmen   rodu   středního   –   město,   moře,   kuře,   stavení  
✔ vzory   podstatných   jmen   rodu   ženského   –   žena,   růže,   píseň,   kost  
✔ mluvnické   kategorie   podstatných   jmen   –   pád,   číslo,   rod,   vzor  
✔ vyjmenovaná   slova   po   B,   L,   M,   P,   S,   V  
✔ přípony   - ík,   -íček,   iště,   -ička,   -i(t)  
✔ předpony    od-,   před-,   nad-,   pod-,   vy-/vý-,   roz-,   bez-,   vz-,   ob-  
✔ popis   činnos�  

 

ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   ČJ   str.   27/cv.11   

● byl,   bidélku,   byliny,   ubylo,   bičem,   kobylka,   bystřině,   bydlo,   bydlí,   byt,   bicí,   odbila,   bit,   dobyli,  
odbyla,   nabyl,   pozbyl,   přibil  

 
2.   Učebnice   ČJ   str.    46/cv.3   

● pyl,   odbyla,   myla,   nazývá,   Lysá,   lysku,   mýt,   milá,   odbila,   vysela,   lísá,   mi,   pil,   výr,   vír  
 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
1.   Učebnice   ČJ   str.   68/cv.10   –   Doplň   i,   í,   y,   ý.   Napiš   další   slova   souřadná   a   k nim   slovo   nadřazené.  

 
 
 
 



2.   Učebnice   ČJ   str.78/cv.1   –   Ústně   doplň   neúplná   slova.  
● Je-   li    i/í,   y/ý   v kořeni   slova ,   rozhodni,   zda   slovo   patří,   nebo   nepatří   do   vyjmenovaných   (s   nimi  

příbuzných)   slov   
● Je-   li    i/í,   y/ý   v koncovce   podst.   jmen   rodu   středního ,   urči   vzor   a   podle   vzoru   doplň   koncovku  

 
 
 
3.   Učebnice   ČJ   str.   78/cv.2   –   Z článku  STRAŠIDELNÝ   DŮM ,   vypište   do   sešitu   podst.   jména   k vzorům  
středního   rodu   a   určete   jejich   pád   a   číslo.  

 
 
 
 
4.   Učebnice   ČJ   str.78/cv.3   –   Odpovídejte   na   otázky.  

 
 
 
 
 
 
 



Matema�ka  
 
Souhrn   učiva   za   dobu   domácí   výuky  
✔ písemné   sčítání   a   odčítání  
✔ násobení   10,   100,   1   000,   10 000,   100 000  
✔ dělení   10,   100,   1 000  
✔ dělení   se   zbytkem  
✔ písemné   dělení,   písemné   dělení   se   zbytkem  
✔ převody   jednotek   délky   a   porovnávání  
✔ zaokrouhlování   na   desítky,   stovky,   �síce  
✔ geometrie   -   tělesa  

 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
2.   Učebnice   M   str.18/cv.1   
první   sloupec druhý   sloupec tře�   sloupec čtvrtý   sloupec pátý   sloupec šestý   sloupec  
90 30 440 200 900 800  
270 730 30 700 500 200  
100 80 190 900 300 1000  
550 550 60 0 300 200  
10 630 800 0 800 500  
 
3.   Učebnice   M   str.18/cv.3  

184   =   200 485   =   500  

4.   Učebnice   M   str.   19/cv.5  
např.   198,   466,   989,   75,   329 např.   423,   846,   997,   926,   614,   4  

 
NOVÉ   ÚKOLY  
1.   Učebnice   M   str.   32/cv.1   –   Zopakuj   si   zaokrouhlování    na   �síce . 

 
 
2.   Učebnice   M   str.32/cv.2   –   Vypočítej   slovní   úlohu.   Zapiš   jen    výpočet    a    odpověď.  

 



3.   Učebnice   M   str.33/cv.1,   2   –   Zopakuj   si   sčítání   a   odčítání   zpamě�.  

 
 
 
Anglický   jazyk  
 
Souhrn   učiva   za   dobu   domácí   výuky  
✔ Animals   (množné   číslo)  
✔ Numbers  
✔ Otázky   a   odpovědi   -   Is   it…?   Yes,   it   is./No,   it   isn´t.  
✔ Have   got/has   got  
✔ Can/can´t  
✔ In   the   town/village  
✔ Where   are   these   animals?   předložky:    under     –   pod,    on     –   na,    in     –   v,    next   to    –   vedle  

 
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Doplň   do   vět,   kde   je   pes.   

a) in c)     on  
b) under d)     next   to  

 
2.   Říkej,   kde   jsou   zvířata.   Pak   rozhodni,   co   je    pravda   (T   –true )   nebo    lež   (F   –   false ).  

a) F e)    F  
b) T f)     T  
c) T g)    F  
d) T  

 
 



NOVÉ   ÚKOLY  
 
1.   Piš   věty   (na   papír).   Napiš,   kde   jsou   zvířata   a   školní   věci.   
Nápověda:  under    –   pod on    –   na in     –   v next   to    –   vedle  
 

 

 



Vlas�věda  
 
Souhrn   učiva   za   dobu   domácí   výuky  
✔ Reformy   v rakouské   říši   -   Marie   Terezie,   Josef   II.  
✔ Buditelé   českého   národa  
✔ Vynálezy   19.   stol.,   rozkvět   kultury   a   umění  
✔ Rok   1848  
✔ Kulturní   a   hospodářský   růst   českého   národa   v 19.   stol.  
✔ 1.   světová   válka  

 
 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
1.    Doplň    vhodná   slova    z   nápovědy  
 
Marie   Terezie  

- začala   provádět   v rakouské   říši   _________-   úpravy   (změny   směřující   ke   zlepšení   stavu)  
- zavedla   pravidelný   odvod   mladých   chlapců   do   _________  
- na   mnoha   místech   nechala   postavit   silné   pevnos�  
- nařídila   povinnou   ____________________   od   šes�   do   dvanác�   let  
- na   venkově   zřídila   ___________školy,   kde   se   mohl   každý   naučit   číst,   psát   a   počítat  
- nařídila,   aby   ___________   (poplatky)   odváděla   i   vrchnost  
- snížila   _____________na   tři   dny   v týdnu  

Nápověda:   robotu,   armády,   obecné,   reformy,   daně,   školní   docházku  
 
Josef   II.  

- hodně   cestoval   po   svých   zemích   a   při   tom   se   nevyhýbal   setkáním   s prostým   lidem,  
proto   byl   posměšně   nazýván   „   _____________   císařem“  

- nechal   úplně   zrušit   _____________  
- vydal   ____________________,   který   povoloval   vyznávat   i   jiné   církevní   učení   než  

katolické  
- zrušil   mnoho   klášterů   a   ze   zrušených   klášterů   zřídil   ____________   a   ústavy   pro   chudé  

a   sirotky  
Nápověda:   nemocnice,   nevolnictví,   toleranční   patent,   selským  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přírodověda  
Vyučující:   Mgr.   Barbora   Kaločová  

Facebook:   Barča   Kaločová    (kontaktujte   mě   s čímkoliv,   pokud   budete   potřebovat   pomoct,   poradit,  
vysvětlit…)  

UPOZORNĚNÍ:  Všechny  úkoly  je  třeba  odevzdat  –  buď  vyfo�t  a  poslat  mi  na              
messenger  nebo  vhodit  ve  škole  do  schránky.  Pokud  vypracováváte  do  sešitu  –             
stavit  se  do  školy  mezi  8-12  hodinou  a  ukázat  ke  kontrole.  Budou  sloužit  mimo               
jiné   také   jako   podklad   pro   hodnocení   na   vysvědčení,   tak   si   to   nepokazte    ☺  

SHRNUTÍ   UČIVA   ZA   OBDOBÍ   DOMÁCÍ   VÝUKY   –   o   čem   bychom   měli   mít   přehled  
(ve   zkratce,   vše   bylo   detailně   popsáno   v   minulých   týdnech)  

1.   STAVBA   A   SLOŽENÍ   ZEMĚ  

-    zemské   jádro,   plášť   a   zemská   kůra    a   jejich   jednoduchý   popis  

-    základní   nerosty   a   horniny   a   rozdíl   mezi   nimi    (vápenec   –   tvoří   jeskyně,   žula   –   velmi   častá   hornina   u  
nás,   velmi   tvrdá,   pískovec   –   pískovcová   skalní   města,   sůl   –   solné   doly)   –   poznání  

2.   VYUŽITÍ   ROSTLIN   ČLOVĚKEM  

-   list,   stonek,   květ,   kořen    –   popis   čás�   rostlin   –   funkce  

-   využi�   čás�   rostlin:    lípa   srdčitá,   podběl   lékařský,   divizna   velkokvětá,   řepa,   brokolice,   květák,  
ředkvička,   mrkev,   celer,   petržel,   špenát   –   poznání   rostlin  

3.   JARO   V PŘÍRODĚ  

-   začátek   jara   (20.3.)   –   jarní   rovnodennost    –   den   i   noc   jsou   stejně   dlouhé  

-    příroda   se   začíná   probouzet   k životu ,   roztává   postupně   všechen   sníh,   začínají   kvést   první   rostliny  
(petrklíče,   orseje,   sněženky,   bledule   –   poznání)  

-    živočichové   začínají   vyvádět   svá   mláďátka    (kačeny,   husy,   jehňátka,   ptáci,   lesní   zvěř)  

-    zemědělci   a   zahradníci   začínají   sázet   většinu   plodin    –   mrkev,   petržel,   celer,   rajčata,   papriky,  
brambory,   cibuli   a   další   –   aby   v létě   či   na   podzim   mohli   sklidit   úrodu  

4.   LÉTO   V   PŘÍRODĚ  

-   začátek   (20.6.)   –   letní   slunovrat   –    nejdelší   den   v roce,   nejkratší   noc  

-   začínají   dozrávat   letní   plodiny:    ovoce   i   zelenina   –   jahody,   maliny,   třešně,   borůvky,   rajčata,   papriky,  
cukety,   lilky,   některá   jablka,   ostružiny,   okurky,   saláty,   kukuřice,   řepka   olejka  

-    probíhá   sklizeň   obilí   (žně)    –   pšenice,   žito,   ječmen  

-   nejteplejší   dny   v roce,   časté   bouřky,   nejdelší   dny,   mláďata   jsou   již   větší,   osamostatňují   se  


