
UČIVO 4.A

od 14.-17.4.
Pokud budete cokoliv potřebovat, pište na email j.ondrisova@seznam.cz

MATEMATIKA
– opět se vrátíme k opakování některého již dříve probraného učiva
– připravila jsem pro vás příklady na písemné sčítání a odčítání (v učebnici si připomeňte na 

stranách 57 a 60), pozor na přechody přes desítky
– a dále si ještě zopakujeme dělení se zbytkem, kdy hledáte nejbližší menší násobek a určíte 

zbytek (v učebnici na str.23)
– příklady si přepište do sešitu nebo na papír, po vypočítání si udělejte kontrolu, přikládám 

správné výsledky příkladů
12 365                  9 876                 4 006             756                 923 654                        
  3 479                10 654                    570             123                   45 377

      5 636                   12 750               359                786 456           356 656
    -3 456                  -  9 969              -107               -397 567         -  12 768

– správné výsledky ke kontrole:
sčítání: 15 844, 20 530, 4 576, 879, 969 031
odčítání: 2 180, 2 781, 252, 388 889, 343 888

– dělení se zbytkem:
22 : 7 =     68 : 9 =    38 : 5 =    79 : 9 =     26 : 3 =     15 : 4 =     44 : 8 =      52 : 6 =

– správné výsledky ke kontrole:
3 zb.1        7 zb.5       7 zb.3       8 zb.7       8 zb.2        3 zb.3       5 zb.4         8 zb.4

ČESKÝ JAZYK
– pro tento týden si odpočineme od vzorů podstatných jmen a zopakujeme si učivo o 

vyjmenovaných slovech
– ve cvičení tedy budete doplňovat i, í nebo y, ý
– připomínám, jak postupovat při určování  - nejprve si přečtete celou větu, poté budete 

přemýšlet, zda je slovo, kde máte doplnit i,y vyjmenované nebo příbuzné k vyjmenovanému 
slovu, pokud si odpovíte ano, jistě víte, že doplníte y, ý, pokud si odpovíte ne, doplníme i,í, 
nezapomeňte ani na význam slov – co slova vyjadřují, znamenají (být – bít)

– opět přikládám řešení
Chci b_t řidičem. Navštívil b_tový úřad. Mluvil pl_nulou řečí. Karel se zúčastnil l_žařského 
výcviku. Na m_tině se pásly srny. Král M_roslav byl moudrý. Chci m_t vlastní pokoj. Máš chuť 
na l_bové maso? Sl_šela tichý pláč. Snědl všechny l_vance. Byla p_šná. L_buše stále jen 
z_vala. Dav lidí hlasitě pov_koval. Už se těšíme na v_učování. Uv_la věneček z kv_tí.. Na 
kopci rostla mohutná l_pa. Kůň měl b_lou barvu. Umíš to zkop_rovat? Náklad se v_sypal.

– správná řešení: být, bytový, plynulou, lyžařského, mýtině, Miroslav, mít, libové, slyšela, 
lívance, pyšná, Libuše, zívala, povykoval, vyučování, uvila, kvítí, lípa, bílou, zkopírovat, 
vysypal

ANGLICKÝ JAZYK
– minulý týden jsme opakovali gramatiku (sloveso mám = I have got) v doplňovacím cvičení
– tento týden procvičíme slovíčka, která  jsme zatím doposud probrali, tedy od 1. do 24. lekce
– k slovíčkům si napište překlad (buď v češtině nebo angličtině) a nakreslete obrázek, můžete 

spolupracovat s učebnicí
– přikládám řešení

mailto:j.ondrisova@seznam.cz


– brown    family    numbers   můj    milk    teta    friend    head     vlnitý    počítač    ball    under
– eighty    girl    pouzdro   zero   moon  okno   workbook    name    monster   legs   drápy  neck
– had   shoulder   koleno  children   house   kitchen  zahrada   tatínek   fat   grandma  floor  bike
– řešení – překlad:
– hnědý  rodina   čísla  my  mléko  aunt  přítel/kyně  hlava  wavy  computer míč  pod   
– osmdesát  dívka  pencil case nula  měsíc window  pracovní sešit jméno  příšera  nohy claws krk
– snake   rameno   knee   děti   dům   kuchyně   garden   dad   tlustý   babička   podlaha   kolo

ESTETICKÁ VÝCHOVA 
- zkuste napsat krátké vyprávění o tom, jak jste prožili letošní Velikonoce, text můžete doplnit také 
obrázkem

VLASTIVĚDA
– ve vlastivědě si zopakujeme učivo Vynálezy mění svět (v učebnici najdeme na str. 12,13)
– přečtěte si učivo na těchto stranách pro zopakování
– zkuste určit, zda jsou následující tvrzení špatně nebo správně, případně zdůvodněte svou 

odpověď (proč to tak je), odpovědi si zapište, stačí napsat ano nebo ne, poté porovnejte s 
řešením, případně s učebnicí
1. V manufakturách pracoval jen jeden člověk.
2. Stroje v manufakturách poháněla vodní kola.
3. První parní lokomotiva byla vyrobena v Polsku. 
4. U nás byla první železnice koňská.
5. Český vynálezce Josef Božek u nás sestrojil první parní letadlo.
6. Josef Ressel vynalezl lodní šroub.
7. Bleskosvod (hromosvod) sestrojila Božena Němcová.

– řešení:
1. ne
2. ano
3. ne
4. ano
5. ne
6. ano
7. ne

– pokud máte možnost, zkuste vyhledat na internetu nějaké další vynálezy (české i světové), které 
nemáme uvedené v učebnici, tyto si zapište (jméno vynálezce, název vynálezu, stát) a 
uschovejte, použijeme je pak ve škole, až se opět sejdeme :)

Př  írodověda    IV. tř.    14.4.-17.4. 2020                                                                 Ing. Evžen Tarasiuk  
ZOPAKUJ SI.      

Děláme vše písemně do pracovního sešitu!

• Roztřiď následující  vodní  živočichy tak,  že  savce  podtrhneš  červeně,  ptáky modře, 
ryby zeleně, plazy žlutě a bezobratlé hnědě. 

skokan,  racek,  vážka,  hryzec,  štika,  labuť,  rak,  okoun,  kachna,  vydra,  pstruh,  škeble,  šídlo, 
ledňáček, bobr, sumec, karas, užovka, kachna.

• Rozhodni, zda jsou následující věty správné: 
Rostliny dýchají ve dne i v noci. ANO – NE 
Chlorofyl je název pro chemický děj, při kterém vzniká kyslík. ANO – NE 
Kořeny rostlin slouží jako zásobní orgány. ANO – NE



NOVÉ TÉMA 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – HORNINY A NEROSTY (Přepiš do sešitu)

• Horniny najdeme na povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Na některých místech 
bývají překryty půdou. 

• Horniny jsou tvořené nerosty.

• Vyvřelé horniny vznikly tak, že vytekly jako magma z nitra Země.
• Usazené horniny se usadily v moři nebo na souši.
• Jsou částí neživé přírody. Tvoří zemskou kůru. 

Rozdělení hornin podle vzniku:
1) MAGMATICKÉ
2) USAZENÉ 
3) PŘEMĚNĚNÉ 

1) MAGMATICKÉ (vyvřelé)
- vytvářely se v době, kdy vznikala planeta Země
- magma je roztavená hornina, která pochází ze spodní části zemské kůry a proniká do vyšších částí 
zemské kůry
- magma tuhne a vzniká magmatická hornina - například ŽULA (křemen, živec, slída)
2) USAZENÉ HORNINY
- vznikaly:
a) rozpadem magmatických hornin na povrchu Země (písek, pískovec)
b) usazováním pevných zbytků odumřelých živočichů a rostlin (vápenec)

3) PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
- vznikaly tlakem horních vrstev na rozžhavené horniny ve velkých hloubkách zemské kůry (tak 
docházelo k přeměně hornin)
- například přeměna vápence v mramor

ŘEŠENÍ

• racek,  vážka,  hryzec,  štika,  labuť,  rak, okoun,  kachna,  vydra,  pstruh,  škeble,  šídlo, 
ledňáček, bobr, sumec, karas, užovka

• Rostliny dýchají ve dne i v noci. ANO  
Chlorofyl je název pro chemický děj, při kterém vzniká kyslík. NE 
Kořeny rostlin slouží jako zásobní orgány. ANO 


