
Zadání domácí práce pro žáky 4. třídy v týdnu od 23. – 27. 3. 

tř. učitelka Mgr. Jana Boráková 

 

Přidejte se do skupiny (vytvořenou jen pro 4. třídu) na FB  

https://www.facebook.com/groups/629933710898725/ 

 

 Každý den na ČT2 od 9 – 12 hod. pořad UčíTelka 

 

Webové stránky k procvičování učiva: 

 www.skolakov.eu 

 www.matika.in 

 www.gramar.in 

 www.zlatka.in 

 www.umimeanglicky.cz 

 

Český jazyk 

1. Učebnice ČJ str. 86/cv. 4 Zopakuj si koncovky vzoru ŽENA a RŮŽE. Doplň vynechaná 

písmena, cvičení přepiš a pokus se vymyslet vtipný nesmysl – ten napiš do sešitu (na papír).  

 

 

2. Učebnice ČJ str. 86/ cv. 5 a) Odůvodni si všechny pravopisné jevy (proč tam doplníš i, í, /y, 

ý), které cvičení obsahuje, potom cvičení napiš jako diktát 

 

 

https://www.facebook.com/groups/629933710898725/
http://www.skolakov.eu/
http://www.matika.in/
http://www.gramar.in/
http://www.zlatka.in/
http://www.umimeanglicky.cz/


3. Učebnice ČJ str. 87/ cv. 2 Nauč se skloňovat podstatné jméno píseň, zapamatuj si 

koncovky. 

4. Učebnice ČJ str. 87/cv. 2 Skloňuj podstatná jména podle vzoru píseň.  

 

 

6. Učebnice ČJ str. 88/ cv. 3 a). Přečti si pravidla v růžovém rámečku. Přečti si text a doplň 

vynechaná písmena. Slova, kde doplníš písmeno, vypiš do sešitu. Odůvodni pravopis. 

 



Matematika 

1. Učebnice M str. 62/ cv. 1 Vyber největší a nejmenší číslo v řadě a vypočítej jejich rozdíl. 

2. Učebnice M str. 62/ cv. 2 Písemně odčítej do sešitu (na papír). 

3. Učebnice M str. 62/ cv. 3 Vypočítej do sešitu (na papír) slovní úlohu a zapiš odpověď. 

 

 

4. Učebnice M str. 63/ cv. 5 Vypočítej slovní úlohu do sešitu (na papír) a zapiš odpověď. 

5. Učebnice M str. 63/ cv. 6 Písemně sčítej pět sčítanců do sešitu (na papír) POZOR NA 
PŘECHOD PŘES ZÁKLAD 10 ( 1 JDE DÁLE!)  

 



 

Anglický jazyk 

1. Nauč se a procvičuj další anglická slovíčka – farm animals, slovíčka přepiš do sešitu. 

beran - ram 
hřebec - stallion  
hříbě - colt  
husa – goose  
jehně - lamb 
kobyla - mare 
kohout - cock 
kotě-  kitten 
 kozel - billy goat  
kůzle - kid goat 
prasátko - piglet 
prasnice - sow 
slepice - hen  
štěně - puppy 
 tele - calf 
 

 

Správnou výslovnost si můžeš poslechnout zde, kde najdeš i různá cvičení k procvičování - 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zvirata-farma    

https://www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7CM  

2. Doplň anglicky názvy zvířat, věty přelož a přepiš do sešitu (na papír). Zkus vymyslet další 

podobné věty. 

The _______________ is white and black. 

The _______________ is green. 

The _______________ is brown. 

The _______________ is white. 

The _______________ is black. 

The _______________ is pink. 

The _______________ is grey.  

 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zvirata-farma
https://www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7CM


Vlastivěda 

1. Udělej si zápis do sešitu - přepiš 

Hospodářský růst českých zemí  
České země byly v druhé polovině 19.století nejprůmyslovější oblastí Rakouska. Vznikaly 

nové továrny, pokračovala výstavba měst, rozvíjel se obchod a budovala se hustá síť železnic. 

K rozvoji přispívaly i banky a spořitelny. Nejvíce se rozvíjela textilní výroba, vznikaly 

cukrovary, pivovary, lihovary. Z naší země se vyvážel cukr a pivo do celého světa. Zakládaly 

se také železářské a strojírenské závody – Ostravsko, Kladensko. Otevíraly se nové doly na 

uhlí, došlo k rozšíření železnic. Pokrok učinilo i zemědělství – pěstování cukrové řepy, 

chmele, chov ovcí, dobytka. Hospodářská krize – rostla nezaměstnanost, dělníci odcházeli za 

prací často i s rodinami do ciziny, hlavně Ameriky. 

2. Učebnice VL str. 21-22 Přečti si text a odpověz do sešitu na otázky. Odpovídej celou větou. 

 



 

 Která průmyslová odvětví se nejvíce rozvíjela? 

 Které výrobky se vyvážely do celého světa? 

 Hlavním zdrojem energie v té době bylo?  

 Proto se otevíraly nové ____________________ 

 Odkud přicházeli noví dělníci a kde bydleli? 

 Kam odcházeli někteří lidé, když nemohli najít práci? 



2. Učebnice VL str. 23 Přečti si pozorně text. Vypiš do sešitu, co vynalezl František Křižík. 

 

 

3. Rozlušti z přesmyček nové vynálezy. 

tomolycyk   _____________________  leknatřie _____________________ 

dlaleta  _______________________   motobiauly ___________________ 

louobváko palam  __________________ 

 

Video ke zhlédnutí najdeš zde -  https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230090/ v odkazu najdeš 

online křížovku, kvíz a zajímavosti k tématu. 

 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230090/


Přírodověda 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. Nejprve si přečti celou stránku o nerostech, kterou nalezneš pod tímto textem. Pod ním 

dále najdeš otázky, na které se pokus odpovědět. Najdeš zde otázky i na látku, kterou jste 

měli zpracovat minule do sešitu. Udělej tento úkol do sešitu. Spolupracuj s internetem nebo 

z minula naskenovaným materiálem. 

 

 



2. Čeká nás nová látka, a to k čemu nám slouží rostliny, kromě toho, že pro nás produkují 

kyslík. Chytré hlavičky napadne, že nám mohou posloužit k jídlu!. Některé části rostlin jako 

kořeny, listy a dokonce i květy jsou jedlé. Přečti si text pod tímto odstavcem. 

 

 



3. Překresli si tyto rostliny do sešitu a zkus je pojmenovat, můžeš použít internet. 

 

4. Nakresli si tyto rostliny také do sešitu a opět je zkus pojmenovat, měl/a bys už je všechny 

znát, pokud např. pomáháš rodičům s vařením. 

 


