
Zadání domácí práce pro žáky 4. třídy v týdnu od 30. – 3. 4. 

tř. učitelka Mgr. Jana Boráková 

Kdykoliv mě můžete kontaktovat - e-mail: borakovadjana@gmail.com 

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 – lze procvičovat i na telefonu: 

 www.skolakov.eu 

 www.matika.in 

 www.gramar.in 

 www.zlatka.in 

 www.umimeanglicky.cz 

 www.umimecesky.cz/ 

 www.umimematiku.cz/ 

 

Český jazyk 

 

1. Učebnice ČJ str. 88/ cv. 3 c) – Ústně doplň vynechaná písmena – odůvodni si pravopis. 

 
 

 

2. Učebnice ČJ str. 89/cv. 4 – Přečti si text, vypiš si modře vytištěná podstatná jména do sešitu pod 

sebe a urči pád a vzor. 
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3. Učebnice ČJ str. 91/cv. 2 – Nauč se skloňovat podstatné jméno kost, zapamatuj si koncovky. 

Skloňuj podstatná jména (okolnost, obuv, sůl) podle vzoru kost. 

 

 

 

4. Učebnice ČJ str. 92/cv. 3 - Přečti si pravidla v růžovém rámečku. Doplň vynechaná písmena a 

cvičení přepiš do sešitu (na papír). 

 

 

 

Čítanka 

Str. 90 Pohádka o jaguárovi – nakresli si svého jaguára   



Matematika 

Procvičuj si stále násobilku, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení. 

 

1. Učebnice M str. 64/cv. 1 - Nejprve si zopakuj, jak vynásobíme číslo deseti a stem (pomůže ti hnědá 

bublina), pak vypočítej zpaměti cv. 1 

 
 

 

 

2. Učebnice M str. 64/cv. 2, 4 - Zopakuj si, jak vynásobíme číslo tisícem, desetitisícem a statisícem, 

pak vypočítej zpaměti cv. 2 a 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Učebnice M str. 65/cv. 1 – Pozoruj postup výpočtu (v hnědé bublině), pak vypočítej do sešitu cv. 1 

4. Učebnice M str. 65/cv.3 – Doplň chybějící činitele – počítej do sešitu 

 

 
 

Geometrie 

Opakování TĚLESA - učebnice M str. 114 cv. 1, 2, 4, 5 

 
 

 



 Anglický jazyk 

 

Video ke zhlédnutí → https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani#episode2video1 

 

Online hry k procvičování ↓ 

https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani#episode2game2 

https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani#episode2game1 

https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani#episode2video1 

 

1. Přečti si a přelož text. 

 
 

 

2. Zapamatuj si tvar jednotného a množného čísla – přepiš si oba tvary do sešitu. 
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3. Spočítej zvířátka, řekni správný počet a tvar množného čísla. 

  
 

4. Odpověz na otázky:   Yes, it is     -     No, it isn´t 

    Vymysli 5 podobných otázek a odpověz na ně – napiš je do sešitu. 

 
 

5. Nakresli do sešitu: 

a) one big pig 

b) three small mice 

c) five green fish 

d) two grey spiders 

e) four black birds 

 

 

 



Vlastivěda 

 

Opakování – odpověz do sešitu na otázky, odpovědi můžeš hledat v učebnici str. 19-23 

1. Jak se projevoval kulturní rozvoj českého národa v druhé polovině 19. století? 

2. Jak se jmenoval zakladatel tělocvičného spolku Sokol? 

3. Kdo působil na české univerzitě? 

4. Vyjmenuj básníky a spisovatelé té doby. 

5. Co bylo postaveno v Praze? Jak s tím souvisí heslo ,,Národ sobě“? 

6. Která průmyslová odvětví se nejvíce rozvíjela? 

7. Jaké nové plodiny pěstovali zemědělci? 

8. Se kterými vynálezy souvisel prudký rozvoj průmyslu? 

9. Které vrstvy obyvatelstva začaly bohatnout? 

10. Jak se žilo dělníkům? 

 

Učebnice VL str. 23 - Nakresli do sešitu obrázek českého automobilu President z roku 1897  

 

Přírodověda 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ Z MINULÉHO TÝDNE (vytiskni si, nebo přepiš do sešitu): 

a) Jak se nazývají části rostlin, které můžeme jíst? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

b) Napiš alespoň 4 rostliny, jejichž kořeny můžeme jíst. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Napiš alespoň 2 rostliny, jejichž listy můžeme jíst. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Napiš nerost, který každý den konzumujeme 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Která hornina vytváří tzv. skalní města? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Který nerost patří mezi jedny z nejdražších na světě? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) Napiš popis těla rostliny (které části popisujeme) a vypiš jejich funkce (k čemu slouží např. kořen 

apod.) 

 



2. NĚCO Z DOPRAVNÍ VÝCHOVY 

Jistě víš, že bezpečnost při cestě například do školy je velice důležitá, určitě taky víš, že musíš 

dodržovat nějaká pravidla, nemůžeš cestu přejít tam, kde se Ti jen zachce apod. 

a) Na těchto internetových stránkách si procvičíš situace, které by se Ti klidně na cestě do školy 

nebo běžně ve městě mohly stát. Vždy po otevření odkazu nalezneš video, kde budeš řešit 

nejrůznější zapeklité otázky a situace. 

JDEME DO ŠKOLY: 

- https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/2-s-kristynou-

po-meste 

HRAJEME SI V PARKU, KUDY DO PARKU: 

- https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/3-hrajeme-si-v-

parku 

SVEDĚK DOPRAVNÍ NEHODY V PARKU: 

- https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/3-hrajeme-si-v-

parku/12-svedek-dopravni-nehody 

3. ZÁPIS DO SEŠITU: 

NADPIS: Základy dopravní výchovy 

DESATERO BEZPEČNÉ CHŮZE 

 Po chodníku choď pouze po pravé straně, nechoď po obrubníku. 

 Nevytvářej skupinky, nepřekážej ostatním chodcům, chodník není určen ke hraní. 

 Tam, kde není chodník, jdi po levém okraji silnice, po krajnici. 

 Na silnici choďte vlevo, nanejvýše dva chodci vedle sebe, na nepřehledných místech a při 

hustém provozu choďte po jednom za sebou. 

 Je-li blíže než 50 m přechod pro chodce, řízená křižovatka, podchod nebo nadchod, přecházej 

vždy v těchto místech na druhou stranu. 

 Před vstupem do vozovky, se vždy rozhlídni na obě dvě strany. 

 Nevstupuj na přechod pro chodce bezprostředně před blížícím se vozidlem. 

 Přecházej vždy v místech, kde je dobrý přehled a rozhled na obě strany. 

 Jakmile vstoupíš na vozovku či přechod pro chodce nesmíš se tam zbytečně zdržovat či 

zastavovat. 

 Oblékej se do pestrých barev, aby Tě řidiči brzy zahledli, nos reflexní prvky (pásky, pruhy na 

oblečení), aby Tě bylo dobře vidět i za šera nebo za tmy. 
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4. ÚKOL PRO PŘEMÝŠLIVÉ HLAVIČKY 

Popřemýšlej a napiš do sešitu, jaké můžou nastat situace, když nebudeš dodržovat některá z pravidel, 

která jste si přepsali do sešitu. Zkus nakreslit i obrázek (jak jsme zvyklí), který bude určitě odměněn  

 

 


