
Úkoly   pro   žáky   4.   třídy   v týdnu   od   27.   –   30.   4.  
tř.   učitelka   Mgr.   Jana   Boráková  

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

Milí   žáci.   Opět   Vás   čeká   procvičování   učiva,   které   jsme   se   již   učili.   U   každého  
předmětu   máte   zase   řešení   z minulého   týdne.   Můžete   si   zkontrolovat,   jestli   jste  
vypracovali   úkoly   správně.   ☺   

 

Český   jazyk  

ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   ČJ   str.   94/cv.   5   –   Do   slov    doplň   přípony     - ík,   -íček,   iště,   -ička,   -i(t).   
 

● bal ík ,   bal íček ,   kol ík ,   kol íček ,   voz ík ,   voz íček ,   nos ík ,   nos íček ,   sídl iště ,   bydl iště ,   bab ička ,  
konv ička ,   váz ička ,   voz it ,   lov it ,   bal it ,   zdob it ,   mysl it ,   nos it  

 
2.   Učebnice   str.   94/cv.   6   a,b   -   Zopakuj   si   pravopis   předpon.   
Doplň   vhodnou   předponu    a)    od-,   před-,   nad-,   pod-,   vy-/vý-    b)    roz-,   bez-,   vz-,   ob-  
 

a) od chod,    pod chod,    nad chod,    vý chod,    od stavec,    pod stavec,    od stavení,    před stavení,  
vy stavení,    od trhnout,    pod trhnout,    vy trhnout,    od kopat,    vy kopat,    před pověď   počasí,  
vy sadit   strom,    od klopit   víko,    od sunout   -    vy sunout   žebřík,    nad průměrný   -  
pod průměrný   prospěch,    nad pis   článku,    nad zvukové   letadlo,    vý tah,    vý let  
 

b) bez starostný   člověk,   ne bez pečný   oheň,    roz hlásit   zprávu,    vz budit   se,    bez lesá   krajina,  
roz hodnout   se,    vz dálit   se,   kruhový    ob jezd,    roz kolébat   loďku,    ob jemný   balík,    roz kvetlá  
louka,    vz dělaný   člověk,    ob jevit   poklad,    vz létnout   k obloze,   jednotky    ob jemu,  
ob jednávka   zboží  

 

 

 

 

 

 

mailto:borakovadjana@gmail.com


NOVÉ   ÚKOLY  

1.   Učebnice   ČJ   str.   63/cv.   5   –   Zopakuj   si   pravidla   v růžovém   rámečku.   Doplň   chybějící   písmena  
do   slov.   Z cvičení   si   vyber   5   slovních   spojení   a   utvoř   s nimi   věty.  

 

 

2.   Učebnice   ČJ   str.   58/   popis   činnos�   –   Přeč�   si   text    HERBÁŘ .   Do   sešitu   odpověz   na   otázky:   

● Co   autor   popisuje?   
● Co   je   herbář   a   k čemu   slouží?   
● Které   rostliny   bys   zařadil   do   svého   herbáře?  

 

 
Matema�ka  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   M   str.   60/cv.   4   –   Vypočítej   příklady   zpamě�.  

první   sloupec druhý   sloupec  tře�   sloupec čtvrtý   sloupec  
6 8 :   5 70   
7 8 :   6 64  
9 7 :   5 10  
8 8 :   8 15  



2.   Učebnice   str.55/   cv.   4   –   Zopakuj   si   dělení   se   zbytkem.   Příklady   vypočítej   do   sešitu.  

první   sloupec druhý   sloupec  tře�   sloupec čtvrtý   sloupec  
7   zb.   4 3   zb.2 1   zb.2 2   zb.2  
8   zb.1 4   zb.3 6   zb.5 7   zb.3  
10   zb.2 7   zb.4 7   zb.5 7   zb.3  
 
3.   Učebnice   str.   39/cv.   1   –    Vypočítej   příklady   písemně    do   sešitu   a   proveď   zkoušku.   

první   sloupec druhý   sloupec  tře�   sloupec čtvrtý   sloupec  
321 111 331 222  
422 212 111 111  
121 343 213 313  
 
NOVÉ   ÚKOLY  

1.   Učebnice   M   str.   40/cv.1   –   Zopakuj   si    písemné   dělení .   Připomeň   si   postup   v hnědém  
rámečku.   Do   sešitu   vypočítej   příklady,   nezapomeň   na   zkoušku. 

 

 
2.   Učebnice   M   str.   40/cv.   5   –   Vypočítej   slovní   úlohu.   Do   sešitu   napiš   jen    výpočet    a    odpověď .  

 
 
 



Anglický   jazyk  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
2.   Doplň   do   vět    can    nebo    can´t.    Věty   napiš   do   sešitu.  

 
a)   Cats   can   sit. e)   Rabbits   can´t   swim.  
b)   Boys   can   sing. f)   Beetles   can´t   run.  
c)   Monkeys   can   jump. g)   Girls   can   smile.  
d)   Birds   can   fly. h)   Boys   can   read.  
 
 
3.   Zopakuj   si   názvy   zvířat   a   odpověz   ústně   na   otázky-    YES,   IT   CAN    –   ANO,   MŮŽE   nebo    NO,   IT  
CAN´T    –   NE,   NEMŮŽE.   

 

a)   Yes,   it   can.  
b)   No,   it   can´t.  
c)   Yes,   it   can.  
d)   No,   it   can´t.  
e)   No,   it   can´t.  
f)   Yes,   it   can.  
 
 



NOVÉ   ÚKOLY  

1.   Přeč�   si   a   přelož   text. 

 

 
2.   Co   umí   zvířata?   Doplň   do   vět.   Použij   slova   z tabulky.   Věty   napiš   do   sešitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vlas�věda  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
Minulý   týden   jste   měli   odpovědět   do   sešitu   na   otázky.   Odpovědi   jste   mohli   hledat   v učebnici  
na   str.   25   –   26.   Odpověděli   jste   správně?  

1. Co   bylo   bezprostředním   podnětem   vypuknu�   1.   světové   války?  
Podnětem   byl   atentát   na   rakouského   následníka   trůnu   Fran�ška   Ferdinanda   d´Este,  

k němuž   došlo   v Sarajevu.  
2. Která   velmoc   stála   v této   válce   na   straně   Rakouska-Uherska?  

Německo.  
3. Které   velmoci   v seskupení   zvaném   Dohoda   stály   pro�   Rakousku-Uhersku?  

Tři   evropské   státy   –   Anglie,   Francie   a   Rusko.  
4. Co   zvyšovalo   krutost   bojů?   Jaká   vojenská   technika   byla   použita?  

Krutost   bojů   zvyšovaly   nejen   zdokonalené   zbraně,   ale   i   používání   otravných   plynů.  
Armády   byly   ukryty   v zákopech   chráněnými   překážkami,   do   bojů   zasahovala   i  
letadla   a   tanky.   

5. Na   čí   straně   byli   nuceni   bojovat   češ�   vojáci?  
Museli   narukovat   k rakouskému   vojsku.  
 

NOVÉ   ÚKOLY  

1.   Udělej   si   zápis   do   sešitu   o   1.   světové   válce.  

První   světová   válka  
- V   roce    1914   vypukla    v   Evropě   válka,   jedním   z   podnětů   tohoto   konfliktu   byl   atentát   na  

rakouského   následníka   trůnu   Fran�ška   Ferdinanda   d   ́Este.  
- Tato   válka   byla   důsledkem   sporů   velmocí   o   nové   rozdělení   světa.   
- Projevila   se   převaha   tří   evropských   států    –   Anglie,   Francie   a   Ruska    –   toto   seskupení   se  

nazývá    Dohoda .   
- Pro�   nim   stálo    Německo   a   Rakousko-Uhersko    -   tyto   státy   se   nazývaly    Ústřední   mocnos� .  
- Bojovalo   se   na   zemi,   na   mořích   i   ve   vzduchu,   kromě   zbraní   se   používaly   i   jedovaté   plyny,  

letadla   a   tanky.   
- Češ�   občané   museli   narukovat   k   rakouskému   vojsku,   mnozí   však   přebíhali   k Rusům.  
- Ve   válce   zemřelo   mnoho   vojáků,   obyčejní   lidé   umírali   hladem   nebo   na   různé   nemoci.  
- Válka    skončila   v   roce   1918 ,   Německo   a   Rakousko-Uhersko   bylo   poraženo.   
- V   důsledku   této   porážky   se   Rakousko-Uhersko   začalo   rozpadat   na   jednotlivé   státy.   
- Samostatný   československý   stát   vznikl   28.   října   1918.   

 
 

 



Přírodověda  

Vyučující:   Mgr.   Barbora   Kaločová  

Email:   KalocovaB@seznam.cz  

Facebook:   Barča   Kaločová  

 

1.   OPAKOVÁNÍ   –   LÉTO    (Pokus   se   odpovědět   do   sešitu)  

a)    Poznáš   tyto   druhy   obilovin?  

1.                                                                                          2.  

 

 

 

 

 

 

3.                                                                                           4.  

 

 

 

 

 

 

 

b)    Kdy   začíná   léto?  

c)    Co   znamená   letní   slunovrat?  

d)    Které   plodiny   dozrávají   v létě?  

 



2.   OPAKOVÁNÍ   -   ROSTLINY   A   ŽIVOČICHOVÉ   VOD   A   BAŽIN    (otázky   si   přepiš   do   sešitu  
a   zkus   odpovědět)  

a)    Kde   všude   v přírodě   můžu   najít   vodu?  

b)    Kde   je   na   světě   nejvíce   vody?  

c)    Je   na   světě   více   sladké   nebo   slané   vody?  

d)    Poznáš   tyto   obyvatele   vod   a   bažin?  

1.                                                                     2.  

 

 

 

 

 

 

 

3.                                                                                                     4.  

 

5.                                                                                                         6.  

 



 

7.                                                                                         8.  

 

 

 

 

 

 

 

3.   SPRÁVNÉ   ODPOVĚDI  

1.   

a)   Obrázky   obilovin:    1   –   žito,   2   –   oves,   3   –   ječmen,   4   –   pšenice  

b)    Léto   začíná   21.6.  

c)    Letní   slunovrat   znamená,   že   se   sluníčko   začne   pomalu   vracet   po   elip�cké   dráze   k   slunci,   začínají   se  
zkracovat   dny.   Nejdelší   den   v roce   nastává   právě   v tento   den   (21.6.)   a   postupně   se   začíná   zkracovat.   

d)    V létě   dozrávají   tyto   plodiny:   rajčata,   maliny,   ostružiny,   papriky,   okurky,   rybíz,   cibule,   česnek,  
broskve,   meruňky,   třešně,   jahody   a   další.  

2.   

a)    Vodu   mohu   najít:   řeka,   potok,   jezero,   rybník,   oceán,   podzemní   voda,   ledovce,   přehrada  

b)    Nejvíce   vody   je   v oceánu  

c)    Na   světě   je   více   slané   vody  

d)   obrázky :   1   –   blatouch   bahenní,   2   –   rákos   obecný,   3   –   š�ka   obecná,   4   –   kapr   obecný,   5   -   kachna  
divoká,   6   –   skokan   zelený,   7   –   leknín   bělostný,   8   –   sumec   velký  

 

 


