
Úkoly   pro   žáky   4.   třídy   v týdnu   od   11.   –   15.   5.  
tř.   učitelka   Mgr.   Jana   Boráková  

 

Český   jazyk  

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

● býk,   kobylka,   nedobytný,   nabídka,   bývalé   bydliště,   bílá,   dobytčí,   dobytkářství,   zbytek,  
zbytečná,   úbytek,   odbijí,   byt,   bylinářka,   přibyslavský,   Zbyňkovy,   obyvatelstvo   Bydžova,   přibité,  
ubývající,   nábytek,   bystrý,   obytná,   bílá,   bída  

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

● slyšet,   mlýn,   blýská,   polykání,   plyne,   plýtvání,   plynový,   lítos�vé   vzlykání,   lysý,   lýtko,   lipové  
lýko,   Liborovy   lyže,   pelyněk,   plyšový,   lidový,   plynový,   uplynulo,   slimák,   kobylka   s bílou   lysinou,  
nalíčená,   lípy,   lyže,   lízátko,   bílý   límeček,   plyše,   pelyňkový,   lískové,   klid  
 

NOVÉ   ÚKOLY  

Zopakuj   si   vyjmenovaná   slova   po   M   a   P  

 

 
1.   Učebnice   ČJ   str.   31/   cv.   2   b)   –   Doplň    i,   í   /   y,   ý    a   odůvodni   pravopis.   Cvičení   přepiš   do   sešitu.  

 
 



2.   Učebnice   ČJ   str.   37/   cv.   6   –   Doplň    i,   í   /   y,   ý    a   odůvodni   pravopis.   Cvičení   přepiš   do   sešitu.  

 
 
 
Matema�ka  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.   Učebnice   M   str.   41/   cv.   1   –   Zopakujte   si    písemné   dělení   se   zbytkem .  

Výsledky:  
první   sloupec druhý   sloupec  tře�   sloupec čtvrtý   sloupec  
128   zb.1 169   zb.2 127   zb.3 123   zb.1  
116   zb.1 485   zb.1 162   zb.2 9  
 
 

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

Výpočet :   367   :   9   =   40   zb.7  

Odpověď:    V každé   váze   bylo   40   růží   a   zbyla   1   růže.  

 

NOVÉ   ÚKOLY  
 
Opakuj   si   násobení.   Příklady   na   procvičení   najdeš   v učebnici   M   str.   4  
 
1.   Učebnice   M   str.   42   –   Zopakujte   si    písemné   dělení   se   zbytkem .   Postup   �   připomene   hnědá  
tabulka.    Pamatuj,   že   dělenec   nemůže   být   menší   než   dělitel!     ↓    Proto   zatrhneme   dvě   čísla.  

 



2.   Učebnice   M   str.   42/   cv.   1   –   Vypočítej   do   sešitu   cv.   1   -    JEN   DVA   PRVNÍ   SLOUPCE.  

 
 
3.   Učebnice   M   str.   45/cv.   1   –   Doplň   vynechané   číslice.   Příklady   piš   do   sešitu.  

 
 
Anglický   jazyk  
 
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
1.    Who   am   I?   Kdo   jsem?    –   Přeč�   si   a   přelož   text.   Víš,   kdo   se   skrývá   pod   popisem?  

 

a)   Jsem   velmi   velké   zvíře.   Jsem   bílý,   hnědý   a   černý.   Umím   běhat.   Umím   skákat,   ale   neumím  
létat.   Kdo   jsem?    I   am   a   horse.     Jsem   kůň.  

b)   Já   mám   10.   Jsem   malá.   Mám   ráda   zvířata.   Umím   číst   a   psát.   Umím   plavat,   skákat   a   běhat.  
Neumím   létat.   Kdo   jsem?    I   am   a   girl.     Jsem   holka.  

c)   Jsem   malá   a   šedá.   Mám   ráda   ryby.   Umím   plavat.   Neumím   běhat   a   skákat.   Kdo   jsem?    I   am  
an   octopus.     Jsem   chobotnice.  
 

 
 
 



2.   Doplň   věty   podle   tabulky,   co   zvíře    umí-může   (can)    nebo    neumí-nemůže   (can´t) .  
● Dog   can   run   and   swim. Dog   can´t   jump,   climb   and   fly.  
● Monkey   can   climb. Monkey   can´t   jump,   run,   fly   and   swim.  
● Elephant   can   run   and   swim. Elephant   can´t   jump,   climb   and   fly.  
● Duck   can   fly   and   swim. Duck   can´t   jump,   climb   and   run.  
● Rabbit   can   jump. Rabbit   can´t   climb,   run,   fly   and   swim.  

 
NOVÉ   ÚKOLY  
1.   Přeč�   si,   přelož   otázky   a   odpověz   na   ně   -    Yes,   I   can.   (Ano,   umím)      x      No,I   can´t.   (Ne,  
neumím.)  

 
 
  
2.    SAY    -    What   is   the   picture?   Co   je   na   obrázku?    Zkus   pojmenovat   věci,   které   vidíš   na   obrázku.  
      DIALOGUE    -   Přeč�   si   a   přelož,   o   čem   spolu   Jane,   a   Tom   mluví.   Zkus   si   podobnou   konverzaci  
     s někým   doma.   Pokud   si   na   nějaké   slovíčko   nevzpomeneš,   najdeš   ho   určitě   ve   svém sešitě,  
     případně   si   ho   vyhledej   na   internetu.  

 



Čítanka   -     str.   107   -   Divocí   koně,   Astrid   Lindgrenová  

 
Vlas�věda  
ŘEŠENÍ   Z MINULÉHO   TÝDNE  
 
Minulou   hodinu   jste   měli   odpovědět   na   otázky:   

1. Kdy   vypukla   1.   světová   válka ?  
  Válka   začala   v roce   1914.  

2. Kdy   válka   skončila,   jak   dlouho   trvala   a   kdo   byl   poražen?  
Skončila   v roce   1918.  

3. Jaké   důsledky   měla   válka   pro   obyčejné   lidi?   
Obyčejní   lidé   umírali   na   nedostatek   potravin   a   na   různé   nemoci   (např.   tuberkulózu).  

4. Kdo   byli   spolupracovníci   T.   G.   Masaryka?   
Spolupracovníkem   byl   E.   Beneš   a   M.   R.   Štefánik.  

5. Kdy   bylo   vyhlášeno   samostatné   Československo?   
28.   října   1918.  

 
NOVÉ   ÚKOLY  
 
V rámci   opakování   se   podíváme   do   učebnice   VL   str.   14.   
Připomeneme   si   umělecký   směr   -     roman�smus .  
Vyhledejte   si   v sešitě   nebo   v učebnici   informace,   které   se   vztahují   k roman�smu.  
Zkuste   vypsat   všechny   informace   do   sešitu.   Pomůžou   �   tyto   otázky:  

1. Co   zdůrazňoval   roman�smus?  
2. Kdo   ovlivnil   literaturu?  
3. Jak   se   projevil   roman�smus   v hudbě?  
4. Kde   získávali   náměty   roman�č�   malíři?  

 

         
  

        Obr.   1   Karel   Hynek   Mácha              Obr.   2   V.   Hynais   –   malovaná   opona   Národního   divadla  
 
 



   
  Obr.   3   Móda Obr.   4   Zámek   Lednice  
 
 

Přírodověda  

Vyučující:   Mgr.   Barbora   Kaločová  

Email:    KalocovaB@seznam.cz  

Facebook:    Barča   Kaločová   

 

OPAKOVÁNÍ    –   pokus   se   vypracovat  
do   sešitu  

Vyber   správnou   odpověď  

1.   Kořen   je   část   rostliny                                      2.   Kořen  
 

a) nadzemní                                                       a)   drží   rostlinu   rovně  
b) podzemní                                                       b)   jen   přijímá   živiny  
c) vzdušná                                                          c)   upevňuje   rostlinu   v   půdě   a   přijímá  

                                                             živiny  
 
3.   Stonek   je   část   rostliny                                      4.Stonek  

 

a) nadzemní                                                      a)   zadržuje   vodu  
b) podzemní                                                     b)   vede   vodu  
c) vzdušná                                                        c)   drží   rostlinu,   aby   květ   byl   výš  

 
 

 



5.   Pojmenuj   čás�   stromu –   nakresli   si   do   sešitu  

 
 
 
 
 

 

 

 

6.   Pojmenuj   čás�   bylin    –   nakresli   si   do   sešitu  

 

 

 

 

 

 



7.   Pokus   se   vyluš�t   tajenku ☺  
 
 
1.  

          2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
 
 
 

1. Jarní   měsíc 5.   Barva   květu   petrklíče   je  
 

2. Jaké   rostliny   škodí   na   polích 6.   Část   rostliny  

3. Jarní   měsíc 7.   Podzemní   část   rostliny  

4. Strom,   na   kterém   rostou   žaludy  
 

Zkontroluj   si   správné   odpovědi   

Zakroužkuj   správnou   odpověď.  

1.   Kořen   je   část   rostliny                               2.   Kořen  
 

a) nadzemní                                               a)   drží   rostlinu   rovně  
 

b) podzemní                                               b)   jen   přijímá   živiny  
 

c) vzdušná                                                c)    upevňuje   rostlinu   v   půdě   a   přijímá     živiny  
 

3.   Stonek   je   část   rostliny                              4.Stonek  
 

a) nadzemní                                               a)   zadržuje   vodu  
 

b) podzemní                                                   b)    vede   vodu  
 

c) vzdušná                                                 c)   drží   rostlinu,   aby   květ   byl   výš  
 



 

5.   Pojmenuj   čás�   stromu.  

 
 
 
 
 

 

 

 

6.   Pojmenuj   čás�   bylin.  

 

 

 

 

 



7.   Vyluš�   tajenku.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


