
Úkoly pro žáky 4. třídy na týden 6. – 8. 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/ 

 

Tento týden nás čeká opakování a kontrola splněných úkolů. Přeji všem krásné a pohodové 

Velikonoce  

Český jazyk 

Zopakuj si pravidla z růžových rámečků a zelené texty. Zkontroluj si, jestli jsi to napsal/a v minulých 

týdnech správně. Pod obrázkem najdeš slova napsaná ve správném tvaru. 

1. Skloňování podle vzoru růže - Učebnice ČJ str. 85/cv. 3  

 

cibuli, stodoly (vzor žena=ženy), chalupy (vzor žena=ženy), židlích, zemích, chvíli, neděli, 

televizi, zeměkouli, růžemi 

 

 

 

 

 

 

mailto:borakovadjana@gmail.com
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2. Skloňování podle vzoru píseň a doplňování vynechaných písmen -Učebnice ČJ str. 88/ cv. 3 a) 

 

Obyvatelé, klid, věnovat, Potravy (vzor žena = ženy), bylo, bylinné, stravy (vzor žena = ženy), 

původním, sídle, loviště, době (vzor žena=ženě), neuživila, Mimo, byli, množství (vzor stavení 

= stavení), škeblí (vzor růže = růží), písčině, vyčnívající, chvíli (vzor růže = růži) 

3. Skloňování podle vzoru kost - Učebnice ČJ str. 92/cv. 3  

 

schází, návsi, věci, maličkosti, soupravy (vzor žena = ženy), záležitostmi, řeči, věcmi, předsíni, 

bolestmi, hlavy (vzor žena = ženy), vlasti, pasti, vsi, soli 

 

 

 



Matematika 

Zopakuj si násobení. Pozoruj tabulku. Sleduj, jak se nuly přesunují.  

Násobíme deseti:  
8 . 10 = 80           80 . 10 = 800  83 . 10 = 830 
 
Násobíme stem: 
6 . 100 = 600         60 . 100 = 6 000            65 . 100 = 6 500 
 
Násobíme tisícem: 
3 . 1 000 = 3 000 30 . 1 000 = 30 000            300 . 1 000 = 300 000 
 
Násobíme desetitisícem a statisícem: 
5 .   10 000 =   50 000             53 .   10 000 = 530 000 
4 . 100 000 = 400 000   8 . 100 000 = 800 000 
 
Nyní už umíš vynásobit zpaměti tato čísla: 
4 .   60 = (4 . 6) . 10 = 24 . 10 = 240 
 
4 . 600 = 2 400 4 . 6 000 = 24 000 

  

1. Zopakuj si a zkontroluj násobení zpaměti z minulého týdne - Učebnice M str. 64/cv. 1, 2, 4. Pod 

cvičením najdeš výsledky pro kontrolu. 

 

7 300   8 100   6 200         290 
   510      320      470      9 300 
   120   5 400      190      8 900 

 

 

20 000   390 000  910 000  635 000 
42 000   820 000    75 000    13 000 
61 000     82 000    52 000  762 000 
 



 
70 000  390 000      600 000         130 000 

 

 

2. Zkontroluj si v sešitu, jestli jsi správně počítal a doplnil činitele - Učebnice M str. 65/cv. 1, 3 

 

    4 200           450    48 000       3 000        12 400 

       160        2 400      1 000       2 800        35 000 

     1800      16 000    36 000       3 000        72 000 

 

 

 

  1 000    1 000    54 . 100 

63    40    81 . 1000 

1 000    7 000    42 . 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Procvičuj si slovíčka – FARM ANIMALS, které máš zapsané v sešitě.  

 

1. Zkontroluj si, jestli odpovídáš správně na otázky:   Yes, it is     -     No, it isn´t 

    

 
a) Yes, it is. 

b) Yes, it is. 

c) No, it isn´t 

d) Yes, it is. 

e) Yes, it is. 

f) No, it isn´t. 

g) Yes, it is. 

 

 

2. Napsal jsi správně odpověď? 

 

 
 

b) five birds 

c) six horses 

d) ten ducks 

e) twelve pigs 

f) nine geese 

g) eight sheep 



Vlastivěda 

Odpověděl jsi správně na otázky? 

 

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

Vycházely nové české noviny a zakládaly se různé kulturní spolky. Mezi nimi vynikal 

tělocvičný spolek Sokol. Vznik Národního divadla. 

 

2. Jak se jmenoval zakladatel tělocvičného spolku Sokol? 

Zakladatel Sokola byl dr. Miroslav Tyrš. 

 

3. Kdo působil na české univerzitě? 

Na české univerzitě působil Tomáš Garrigue Masaryk. 

 

4. Vyjmenuj básníky a spisovatelé té doby. 

Básníci: Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický  

Spisovatelé: Božena Němcová, Alois Jirásek 

 

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

V Praze bylo postaveno Národní divadlo.  Bylo postaveno z dobrovolných sbírek pod heslem 

„Národ sobě“. 

 

6. Která průmyslová odvětví se nejvíce rozvíjela? 

Nejvíce se rozvíjel textilní průmysl, potravinářská výroba (cukrovary, pivovary a lihovary), 

hutnický a strojírenský průmysl (otevíraly se nové doly, budovala se hustá síť železnic) 

 

7. Jaké nové plodiny pěstovali zemědělci? 

Pěstovali cukrovku a chmel. 

 

8. Se kterými vynálezy souvisel prudký rozvoj průmyslu? 

Začala se používat elektřina k pohonu strojů i ke svícení. František Křižík – oblouková lampa, 

stavitel první elektrické dráhy v Praze. Dalšími vynálezy byly automobily, motocykly a letadla.  

 

9. Které vrstvy obyvatelstva začaly bohatnout? 

Vedle šlechty zaujali vůdčí místa továrníci, bankéři, velkoobchodníci a velkostatkáři. 

 

10. Jak se žilo dělníkům? 

Jejich život byl těžký, pracovali až 16 hod. denně za málo peněz. V továrnách musely pracovat 

i jejich ženy a děti. Na svou ochranu zakládali dělnické spolky – došlo ke zlepšení podmínek. 

 

 

 

 



Přírodověda 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden zaměříme na OPAKOVÁNÍ. Níže Vám vložím správné odpovědi na předchozí 

cvičení, které jste měli dělat, prosím zkontrolujte si to, opravte, přepište a hlavně NAUČTE 

 

1. PRVNÍ TÝDEN – SPRÁVNÉ ODPOVĚDI na otázky (16. – 20.3.) 

První týden, jste si měli pomocí učebnice udělat zápis do sešitu (obrázek) a opsat informace 

o nerostech a horninách – Žula, Vápenec, Pískovec, Skalní města. 

ŽULA: Skládá se z několika nerostů, vznikla za působení vysokých tlaků a teplot v hlubších 

částech zemské kůry – vyšla na povrch a utuhla. Tvoří rozsáhla pohoří v ČR. Používá se 

v kamenictví (obklady domů, dlažební kostky), v sochařství, drtí se na štěrk používaný při 

stavbě silnic a železnic.  

 žula  

VÁPENEC: Vznikl postupným usazováním drobných částeček různých materiálů na souši 

nebo v dávném moři a vytvořily vrstvy hornin. Ve vápenci často nalezneme stopy schránek 

pravěkých mořských živočichů. Většinou je světle šedě zbarvený. Využívá se k výrobě 

cementu a vápna. Působením vody se ve vápenci vytváří zvláštní útvary – tzv. KRAS (u nás – 

Moravský kras, český kras).  

Vápenec                                                            Kras (jeskyně) 

 

 

 

 



PÍSKOVEC: Vznikl postupným usazováním drobných částeček nerostů a vznikly tak zásoby 

písku, které postupným zpevňováním a stmelováním vytvořily horninu pískovec. Těží se 

v lomech, využívá se ve stavebnictví, v průmyslu. Někdy vytváří skalní města (u nás např. 

Český ráj).  

skalní město 

 

2. TÝDEN DRUHÝ, SPRAVNÉ ODPOVĚDI (23. 3. – 27. 3.) 

Otázky str. 79, PŘÍRODOVĚDA 

 

 1. Zemská kůra je nejsvrchnější část Země, je to pevná vrstva povrchu Země, která je 

tvořená horninami a nerosty. Nachází se na pevnině, ale i pod hladinou moře a 

oceánu. 

 2. Žula se skládá z několika nerostů, vznikla za působení vysokých tlaků a teplot 

v hlubších částech zemské kůry – vyšla na povrch a utuhla. Tvoří rozsáhla pohoří v ČR. 

Používá se v kamenictví (obklady domů, dlažební kostky), v sochařství, drtí se na štěrk 

používaný při stavbě silnic a železnic. 

 



 3.Usazené horniny vznikly postupných usazováním různých materiálů na souši nebo 

v dávném moři a vytvořily vrstvy hornin, např. Vápenec. 

 

 4.Krasové území se vytváří ve vápencových horninách působením vody. Můžeme zde 

vidět jeskyně s krápníky, závrty a různými prohlubněmi.  

 

 5. Nerosty se odborně nazývají minerály. Horniny se skládají z různých nerostů (např. 

žula, vápenec, pískovec). Nacházejí se v přírodě i samostatně, například: sůl kamenná, 

zlato, stříbro, diamanty a další drahé kameny.  

 

 6. Každý den používáme sůl kamennou. 

 

 7. Zlato: velmi ceněný nerost, je to drahý kov, těžba je náročná a drahá, využívá se 

k výrobě klenotů a také jako mezinárodní platidlo. 

 

Učebnice str. 80, obrázky – kořeny rostlin 

Dalším úkolem bylo nakreslit si do sešitu a napsat názvy rostlin, ze kterých můžeme využít 

kořeny a listy k jídlu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) mrkev, b) ředkvička c) petržel d)cibule e) česnek  



 

Učebnice str. 81 – obrázky – listy rostlin 

 

a) hlávkové zelí b) salát c) špenát d) kapusta  

 

3. TÝDEN TŘETÍ správné odpovědi (30. 3. – 3. 4.) 

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

kořen, stonek, list, květ 

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

mrkev, petržel, cibule, česnek 

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

špenát, hlávkové zelí, kapusta 

d) Napiš nerost, který každý den konzumujeme 

sůl kamenná 



e) Která hornina vytváří tzv. skalní města? 

Pískovec 

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

zlato, diamanty 

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

apod.) 

kořen – přijímání vody a živin 

stonek – držení rostlinného těla, růst rostliny 

list – fotosyntéza 

květ - rozmnožování 

 

 

 


