
Úkoly   pro   žáky   4.   třídy   v týdnu   4.   –   7.   5.  
tř.   učitelka   Mgr.   Jana   Boráková  

 

Český   jazyk  

ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   ČJ   str.   63/cv.   5   –   Zopakuj   si   pravidla   v růžovém   rámečku.   Doplň   chybějící   písmena  
do   slov.   

● ro z šířená   ul i ce,   ob je vil,   ob je mná,   ob je zdu,   ro z sypaný   p í sek,   be z starostní   l i dé,   v je zd,  
ob je dnané,   v i děl   v ý ra,   ro z sudek,   po d cenil,   nebe z pečně   pře d jíždí,   ro z střihat,  
ro z zlobený,   na d měrné   vel i kos�,   ro z zářil,   V i ktor   se   ro z stonal,   ro z š�pané,   hlas i tě  
pře d čítá,   nadb y tek,   po d dolovaný,   na d průměrné   v ý sledky,   na d šený,   pře d běhnout,  
ro z střikovat,   o d jezd  

 

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

● Co   autor   popisuje ?   Autor   popisuje,   jak   si   zakládá   herbář.   Popisuje,   co   k výrobě  
potřebuje   a   jak   při   práci   bude   postupovat.   

● Co   je   herbář   a   k čemu   slouží?    Herbář   je    soubor  herbářových   položek .   Může   být   tvořen  
sušenými   rostlinami,   sušenými   semeny   a   plody,   fotografiemi   rostlin   atd.   Zásadní  
součás�   každé   položky   je    scheda    –   e�keta   obsahující   zásadní   informace   o   datu   a   místu  
sběru,   název   rostliny   a   název   herbáře.  

● Které   rostliny   bys   zařadil   do   svého   herbáře ?   Např.   heřmánek,   sedmikrásku,   jetel,  
kopre�nu,   kopřivu,   podběl   lékařský,   listy   javoru,   topolu,   dubu,   buku,   břízy,   lípy   apod.  

 

NOVÉ   ÚKOLY  

Zopakuj   si   vyjmenovaná   slova   po   B   a   L  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Herb%C3%A1%C5%99ov%C3%A1_polo%C5%BEka&action=edit&redlink=1


1.   Učebnice   ČJ   str.   26/   cv.   5   a)   –   Doplň    i,   í   /   y,   ý    a   odůvodni   pravopis.   Cvičení   přepiš   do   sešitu. 

 

 

2.   Učebnice   ČJ   str.   28/cv.   2   –    Doplň   i,   í   /   y,   ý .   Cvičení   přepiš   do   sešitu. 

 

Čítanka     str.   91-93   Přeč�   si   pohádku   -    Jak   Emil   vytáhl   Idičku   na   vlajkový   stožár  
 
Matema�ka  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   M   str.   40/cv.1   –   Zopakuj   si    písemné   dělení .   Připomeň   si   postup   v hnědém  
rámečku.   Do   sešitu   vypočítej   příklady,   nezapomeň   na   zkoušku.   
 
Výsledky:  
první   sloupec druhý   sloupec  tře�   sloupec čtvrtý   sloupec  
141 294 127 133  
131 229 138 164  
328 136 278 181  
 
2.   Učebnice   M   str.   40/cv.   5   –   Vypočítej   slovní   úlohu.   Do   sešitu   napiš   jen    výpočet    a    odpověď .  
 
Výpočet :   256   :   2   =   128  
Odpověď :   Aleš   má   128   au�ček.  
 

 



NOVÉ   ÚKOLY  

1.   Učebnice   M   str.   41/   cv.   1   –   Zopakujte   si    písemné   dělení   se   zbytkem .   Postup   �   připomene  
hnědá   tabulka.     Potom   do   sešitu   vypočítej   cv.   1. 

 

 

2.   Učebnice   M   str.   42/   cv.   4   –   Vypočítej   slovní   úlohu.   Do   sešitu   napiš   jen   výpočet   a   odpověď. 

 

 
Anglický   jazyk  
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
1.   Přeč�   si   a   přelož   text.  

 

Ahoj   kamarádi!   
My   jsme   zvířata   ze   ZOO.   
Já   jsem   hodně   velké   zvíře.   Já   jsem   slon.   
Jsem   šedý.   Umím   běhat.   Neumím   létat.  
Já   jsem   papoušek.   Jsem   červený,   modrý,   zelený   a  
žlutý.   
Já   umím   létat.   Umím   mluvit,   ale   neumím   číst.  
Já   jsem   chobotnice.   Jsem   šedá   a   modrá.   
Já   umím   plavat,   ale   neumím   létat.  

 



2.   Co   umí   zvířata?   Doplň   do   vět.   Použij   slova   z tabulky.   Věty   napiš   do   sešitu.  
Monkey   can   jump,   swim,   run   and   climb.  
Rabbit   can   jump,   run   and   swim.  
Parrot   can   fly.  
Fish   can   jump   and   swim.   
 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
1.    Who   am   I?   Kdo   jsem?    –   Přeč�   si   a   přelož   text.   Víš,   kdo   se   skrývá   pod   popisem? 

 

 

2.   Doplň   věty   podle   tabulky,   co   zvíře    umí-může   (can)    nebo    neumí-nemůže   (can´t) .  
     Věty   piš   do   sešitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukázka:  
Dog   can     run    and    swim .  
Dog   can´t     jump ,    climb    and    fly .  
 



Vlas�věda  
 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
Minulou   hodinu   jste   si   měli   udělat   do   sešitu   zápis   o   1.   světové   válce.   Zkuste   odpovědět   na  
otázky.   Odpovědi   můžete   hledat   v sešitě   nebo   v učebnici   VL   str.   25   –   26.   
 

1. Kdy   vypukla   1.   světová   válka?  
2. Kdy   válka   skončila,   jak   dlouho   trvala   a   kdo   byl   poražen?  
3. Jaké   důsledky   měla   válka   pro   obyčejné   lidi?  
4. Kdo   byli   spolupracovníci   T.   G.   Masaryka?  
5. Kdy   bylo   vyhlášeno   samostatné   Československo?  

 
 

 

Přírodověda  

Vyučující:   Mgr.   Barbora   Kaločová  

Email:   KalocovaB@seznam.cz  

Facebook:   Barča   Kaločová  

 

1.   OPAKOVÁNÍ   –   JARO    (pokus   se  
vypracovat   do   sešitu,   nápovědu   můžeš  
hledat   na   internetu   ☺)  

1.    Vyjmenuj   jarní   měsíce:  

2.   Vyber   jarní   rostliny   a   podtrhni   je:    růže,   bledule,   lípa,   sněženka,   smrk,   narcis  
 

3.   Napiš   2   ptáky,   kteří   se   na   jaře   vracejí   z teplých   krajin:  
 
4.   Mezi   ovocné   stromy   nepatří   /přeškrtni/:    jedle,   třešeň,   lípa,   hrušeň,   višeň,   topol,   jabloň  
 
5.   Kdo   opyluje   květy?   Dej   do   kroužku:     a/   zajíc  
 

      b/   včela   

                                                                       c/   vosa  

      d/motýl  

      e/   myš  



6.    Nakresli   1   jarní   kvě�nu   /napiš,   jak   se   jmenuje/.  
 

 

 

7. Jak   se   mění   příroda   na   jaře   -   napiš.   /3   příklady/  
 
 
  8.   Najdi   ve   větách   názvy   jarních   měsíců.   /napiš   je/  
DNES   BUDU   BENZÍN   KUPOVAT   JÁ.  
BYLA   TAM   KRÁSNÁ   KVĚTENA.   
DOBŘE   ZNÁ   TOHO   ČLOVĚKA.  

 

2.   SPRÁVNÉ   ODPOVĚDI    (zkontroluj   si   své   odpovědi)  

1.   Vyjmenuj   jarní   měsíce:    březen,   duben,   květen  

2.   Vyber   jarní   rostliny   a   podtrhni   je:    bledule,   sněženka,   narcis  

3.   Napiš   2   ptáky,   kteří   se   vracejí   na   jaře   z teplých   krajin:    vlaštovky,   čápi,   jiřičky  

4.   Mezi   ovocné   stromy   nepatří:    jedle,   lípa,   topol  

5.   Kdo   opyluje   květy:    včela,   motýl  

6.   Nakresli   jednu   jarní   kytku    /bledule,   sněženka,   narcis…/  

7.   Jak   se   mění   příroda   na   jaře?   /Uveď   3   příklady/:    delší   den,   je   tepleji   -   sví�   a   hřeje   sluníčko,  
rostou   listy,   kvetou   stromy,   kytky,   roste   tráva,   ptáci   se   vracejí   z teplých   krajin,   rodí   se   mláďata  

8.   Najdi   ve   větách   názvy   jarních   měsíců   /napiš   je/  

     Do bře   zná    toho   člověka.  

     Dnes   bu du   ben zín   kupovat   já.  

     Byla   tam   krásná    květen a.  

 

 

 


