
UČIVO 4.A

od 11.-15.5.
Pokud budete cokoliv potřebovat, pište na email j.ondrisova@seznam.cz

MATEMATIKA
– tento týden se vrhneme na opakování písemného násobení jednociferným a dvojciferným 

činitelem
– postup pro připomenutí najdete v učebnici na str.36-38 a str.71-73
– na těchto stranách si můžete spočítat jakékoliv příklady, ty si napište a uschovejte
– nezapomeňte, že násobíme vždy nejprve jednotky, potom stovky, tisíce, desetitisíce, vše 

postupně
– velmi důležitý je také správný zápis čísel pod sebou, v učebnici to máte pěkně barevně ukázáno
– a) příklady na násobení jednociferným činitelem:

45              706               3 945               123             7 456             96            268                912
. 6              .   8               .      5               .   4             .      7             .  2           .   3                .   9

– b) příklady na násobení dvojciferným činitelem:
2 114         4 300            14 656             3 008          45 373          16 045       8 967             396
.    52         .    68            .      29             .    30          .      16          .      73       .    11             . 48

– správná řešení ke kontrole:
a)270        5 648            19 725              492             52 192          192            804               8 208
b)109 928   292 400     425 024            90 240        725 968       1 171 285     98 637        19 008

ČESKÝ JAZYK
– minulý týden jste zkoušeli opakovat určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a u 

sloves, doufám, že se vám dařilo :)
– tentokrát se budeme více věnovat jen slovesům, jistě víme, že jsou to slovní druhy, které patří 

mezi ohebné, dají se časovat, vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje, 
další podrobnosti o slovesech najdete v učebnici na str.10 a str.51

– připravila jsem cvičení, ve kterém budete vyhledávat slovesa a zkusíte si u nich určit mluvnické 
kategorie

– věty si přepište, ve větách vyhledejte slovesa, podtrhněte je vlnovkou, potom si vyberte a 
vypište zvlášť sedm sloves a určete u nich mluvnické kategorie – osobu, číslo, čas, potom 
proveďte kontrolu:
Dnes umyji nádobí já. Na louce se pasou krávy. Už se zase těšíme do školy. Bydlel jsem na 
vesnici. Kompotová miska teď praskne. Hned přijďte sem! Rozzlobená kamarádka se mnou 
včera nemluvila. Mirka a Věrka tento příklad nevypočítají. Pomoz Honzovi s tím nákladem. 
Velký lev bude spát v kleci. Petřík už moc pěkně čte. Máma dnes bude vařit výborný oběd. 
Nemáte hlad?

– řešení:
slovesa ve větách: umyji, pasou, těšíme, bydlel, praskne, přijďte, nemluvila, nevypočítají, 
pomoz, bude spát, čte, bude vařit, nemáte
mluvnické kategorie:
umyji – 1.os., č.j., čas přít.                                čte – 3.os., č.j., čas přít.
pasou – 3.os., č.mn., čas přít.                            bude vařit – 3.os., č.j., čas bud.
těšíme – 1.os., č. mn., čas přít.                          nemáte – 2.os., č.mn., čas přít.
bydlel jsem – 1. os., č.j., čas min.
praskne – 3.os., č.j., čas přít.
nemluvila – 3.os., č.j., čas min.
nevypočítají– 3.os., č.mn., čas přít.
pomoz – 2.os., č. j., čas přít.
bude spát – 3.os., č.j., čas bud.
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ANGLICKÝ JAZYK
– v angličtině procvičíme neurčité členy a/an
– v učebnici najdeme zelený rámeček s gramatikou na str.43
– pro určování těchto neurčitých členů platí jendoduché pravidlo, na které si snad vzpomenete
– neurčitý člen a - patří před slova, která začínají na souhlásku (vzpomeňte si z českého jazyka 

na tvrdé, měkké a obojetné souhlásky), např. a book, a house...
– neurčitý člen an – patří před slova, která začínají na samohlásku – a,e,i,y,o,u, např. an 

alligator, an apple...
– v následujícím cvičení tedy zkusíte doplňovat neurčité členy a/an, slova si vypište, přeložte a 

potom proveďte kontrolu:
– __bike, __milk, __orange car, __satelite, __computer, __old grandpa, __small girl, __umbrella, 

__cat, __aeroplane, __chalk, __big car, __small bag, __old telephone, __flat, __monster
– řešení:

a bike (kolo), a milk (mléko), an orange car (oranžové auto), a satelite (satelit), a computer 
(počítač), an old grandpa (starý dědeček), a small girl (malá dívka), an umbrella (deštník), a cat 
(kočka), an aeroplane (letadlo), a chalk (křída), a big car (velké auto), a small bag (malá taška), 
an old telephone (starý telefon), a flat (byt), a monster (příšera)

ESTETICKÁ VÝCHOVA
– v pátek 15.5. je významný den – Den rodin, podívejte se do kalendáře
– v rámci estetické výchovy máte za úkol nakreslit svou nejbližší rodinu a zkusit jednoduše 

napsat, proč je vaše rodina pro vás důležitá, obrázek i text si založte, ve škole s ním budeme 
dále pracovat

VLASTIVĚDA
– a opět opakování, tentokrát to bude kratší kapitola Nespravedlivé Rakousko, v učebnici na 

str.18
– tuto stranu si přečtěte, nezapomeňte, že modře vyznačené části jsou důležité informace, které 

vám pomohou i při odpovídání na otázky
– kdo bude mít chuť a má možnost, může na internetu či v knihách vyhledat informace k zeleným 

otázkám dole na této straně, které jsou označeny jako Problémové úlohy pro žáky, zjištěné 
informace si zapište a uschovejte

– pro opakování odpovězte na modré otázky 1,2.3 na této straně, já ještě přidám další:
4. Vyhledejte ve slovníčku pojmů v zadní části učebnice, co znamenají slova absolutismus a 
dualismus.
5. Na co upozorňoval František Palacký vídeňskou vládu?

– odpovědi na otázky v učebnici:
1. Rozhodl se vládnout sám, zrušil ústavu a rozpustil sněm.
2. Sliby nedodržel.
3. Maďaři se také domáhali samostatnosti, jejich požadavkům rakouská vláda vyšla, na rozdíl 
od jiných států, vstříc.

– odpovědi na mé otázky:
4. Absolutismus – forma vlády, při které se veškerá státní moc soustřeďuje v rukou panovníka, 
vládne jen on sám. Dualismus – zřízení s dvěma centry moci v rámci jednoho státu – Rakousko-
Uhersko, Maďarsko dosáhlo určité samostatnosti
5. František Palacký upozorňoval, že Rakousko by mohlo být silným státem, kdyby v něm byly 
všechny národy spokojené. Varoval, že když nebude spravedlivé ke všem svým národům, 
propuknou nepokoje a Rakousko se rozpadne.



Přírodověda    IV. tř.    11.5. - 15.5. 2020                                                             Ing. Evžen Tarasiuk  
Milí žáci, zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, 
napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz
Odpověz písemně na otázky. Použij sešit nebo učebnici pro opakování probrané látky. 
1. a. Co patří do neživé přírody?

b. Co patří do živé přírody?
2. Tato slova označující vodu roztřiďte do tří skupin: rosa, námraza, jinovatka, vodní pára, sníh, 
déšť, led, kroupy.

a) Voda v podobě pevné:
b) Voda v podobě kapalné:
c) Voda v podobě plynné:

3. Vyber z těchto rostlin rostliny okrasné: růže, kopretina, pivoňka, astra, blatouch, prvosenka, jetel, 
maceška.
4. Roztřiď tyto živočichy do skupin: kočka, štěnice, straka, vlaštovka, potkan, křeček, andulka,
poštolka, chameleon.

a) ptáci:
b) nevítaní obyvatelé lidských obydlí:
c) domácí mazlíčci:

5. Napiš vše co víš o včele medonosné.
6. Kdy začíná jaro? Proč se tomuto dni říká jarní rovnodennost?
7. Kteří ptáci se k nám vracejí z teplých krajin?
8. Které rostliny kvetou na jaře?

ŘEŠENÍ:
1. a. vzduch, sluneční záření, voda, půda...

b. rostliny, houby, živočichové
2. Voda v podobě pevné: námraza, jinovatka, sníh, led, kroupy.
Voda v podobě kapalné: rosa, déšť.
Voda v podobě plynné: vodní pára.
3. Rostliny okrasné jsou – růže, kopretina, pivoňka, astra, maceška.
4. Ptáci: straka, vlaštovka, poštolka, andulka
Nevítaní obyvatelé lidských obydlí: štěnice, potkan
Domácí mazlíčci: kočka, křeček, andulka, chameleon
5. Včela medonosná: žije ve společenstvu, matka – klade vajíčka, trubci – oplození matky, dělnice – 
opylují rostliny, staví plásty, krmí larvy, význam – med, vosk, propolis.
6. Kdy začíná jaro? Proč se tomuto dni říká jarní rovnodennost? 21. 3. Den i noc jsou stejně dlouhé.
7. Kteří ptáci se k nám vracejí z teplých krajin? Čáp, špaček, vlaštovka, jiřička, kukačka, skřivan, 
…
8. Které rostliny kvetou na jaře? Fialka, podběl, konvalinka, tulipán, narcis, …
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