
Úkoly pro žáky 4. třídy v týdnu od 14. – 17. 4. 

tř. učitelkaMgr. Jana Boráková 

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

Doufám, že jste si vše zkontrolovali a měli správně ☺. Dnes budeme zase 

procvičovat, již probrané učivo.  

Český jazyk 

1. Učebnice str.92/cv. 1 - Doplň koncovky podstatných jmen, vypiš je pod sebe do sešitu a 

urči jejich rod, číslo, pád a vzor 

 

 

2. Učebnice str. 93/ cv. 2 - Ústně doplň vynechaná písmena a odůvodni pravopis. Cvičení d) 

napiš jako diktát

 

mailto:borakovadjana@gmail.com


3. Učebnice str. 94/ cv. 4 – Ústně doplň vynechaná písmena a odůvodni pravopis. Ze cvičení 

b) vypiš slova, do kterých jsi doplnil písmeno. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Matematika 

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

 

1.  Učebnice M str. 66/cv. 1 - Nejprve si zopakuj, jak dělíme číslo deseti a stem (pomůže ti 

hnědá bublina), pak vypočítej do sešitu cv. 1 

 

2. Učebnice M str. 66/cv. 2 - Zopakuj si, jak dělíme číslo tisícem, pak vypočítej do sešitu cv. 2 

 

3. Učebnice M str. 66/ cv. 3 – Vypočítej do sešitu. Pozoruj, jak se liší podíly těchto čísel 

 

 
 

4. Učebnice M str. 66/ cv. 5 – Vypočítej slovní úlohu. Do sešitu zapiš jen výpočet a odpověď. 

 



Čítanka 

Str. 95 Semínka, Karel Čapek – Přečti si pohádku 

 

Vlastivěda 

Přečti si text o 1. světové válce. Popovídej si o tom s někým z dospělých. Debatujte o svých 

názorech na válku. Pokus se zjistit, zda i v současnosti zuří v některých oblastech války. Víš, 

co je humanitární pomoc? 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anglický jazyk 
 
Opakování - sloveso have got, has got 
 
1. Doplň správné tvary slovesa to have got. Pokud si nevíš rady, podívej se do svého sešitu 
angličtiny. 
 

Já mám -  My máme - 

Ty máš -  Vy máte - 

On má - Oni mají - 

Ona má - 

Ono má - 

 

 

2. Doplň správně have got / has got.  

You ………………………….. a new bike.  She ……………………………… a black dog.  

We …………………………. a big house.  They ……………………….…...a small garden.  

He …………………….…….. two brother.  We …………………………….… blue eyes.  

She …………………………...wavy hair.  He …………………………..…..a green pencil.  

You ………………….……… a red pencil case.  They ……………………………a small flat.  

 
 
3. Mají věty správný tvar slovesa mít? Věty napiš do sešitu. Věty se špatným tvarem slovesa 
přepiš správně (se správným tvarem). 
 
a) She has got an old book. …………………………………..  

b) I have got your pen. ………………………………………….  

c) We has got a new car. ……………………………………….  

d) You have got a red cat. ………………………………………  

e) They has got blond hair. …………………………………….  

f) He have got two brothers. ….……………………………….  

g) You have got a komputer. ………………………………….. 

h) She has got small ears. ……………………………………….  

ch) I have got a small sister. ……………………………………  

i) We has got a big kitchen. …………………………………….  

j) They have got long hair. …………………………………….. 

k) He has got an orange bag. …………………………………. 

 



Přírodověda 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (otázky si přepiš o sešitu a zkus odpovědět) 

a) Jaký je rozdíl mezi horninou a nerostem? 

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

b) Které části rostlin můžeme konzumovat (jíst, vařit z nich apod.)? 

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

c) K čemu slouží rostlině kořen? 

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

d) poznáš tyto horniny a nerosty? 

 

……………………………………………………       ………………………………………………………… 

 

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

 



e) Poznáš tyto druhy rostlin, ze kterých můžeme jejich části konzumovat? 

 

……………………………………………         ……………………………………………… 

 

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

 

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

 

2. NOVÉ UČIVO (přepiš si do sešitu, nový nadpis) 

KVĚTY A SEMENA – využitelnost člověkem 

KVĚT  

- slouží málokdy jako potravina, ale zdužnatělé květenství brokolice a květáku můžeme 

lehce využívat v kuchyni 

Brokolice                   Květák 

 

 



 

- nejčastěji se květy využívají jako léčebný prostředek (sbírají se a suší – vaříme z nich čaje) 

 

květy lípy - nachlazení, uvolňují hleny  květy heřmánku - zklidňuje, desinfikuje 

 

 

 

 

 

 

květy Divizny velkokvěté - léčení dýchacích cest     květy Podbělu lékařského– nachlazení 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI – zkontroluj si správné odpovědi z cvičení 1. 

a) Hornina se skládá z více nerostů (např. žula, vápenec, pískovec), nerost se nachází 

v přírodě také samostatně (např. sůl kamenná, zlato, diamant). 

b) Konzumovat u rostlin můžeme všechny části (dle daného druhu rostliny). 

c) Kořen slouží k příjmu vody a v ní rozpuštěných živin. 

d) žula, pískovec, sůl kamenná, vápenec 

e) špenát, cibule, řepa, zelí, česnek, ředkvička 


