
4. třída (Ibsenova) 

plán učiva na týden:  11. - 15. 1. 2021   

 

VŽDY V PONDĚLÍ  PŘINESTE DO ŠKOLY VYPRACOVANÉ ÚKOLY, 

ZÁROVEŇ DOSTANETE NOVÉ ÚKOLY NA DALŠÍ TÝDEN !         třídní učitel Vladan Göbel 

 

ČESKÝ JAZYK 

Slovesa 

jsou slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.  

Ptáme se : 

Co dělá ? (osoba, zvíře nebo věc)          - např. kuchař vaří, pes štěká, lampa svítí 

Co dělal?                                                    - např. listonoš přišel, čáp vyletěl, oheň dohořel 

Co bude dělat?                                          -např. řidič bude řídit, kočka zamňouká, vítr zafouká 

(u sloves určujeme osobu, číslo, čas a způsob) 

 

SLOVESA - ČAS 

-slovesa mohou vyjadřovat trojí čas: minulý, přítomný nebo budoucí 

-chceme-li určit slovesný čas, ptáme se, kdy se děj odehrál 

-čas minulý nám říká, že děj už proběhl                                  - např. četl 

-čas přítomný nám říká, že děj právě probíhá                        - např. čte 

-čas budoucí nám říká, že děj teprve bude probíhat             - např. bude číst 

 

úkol: 

1) slovesa v čase minulém podtrhněte čárou, slovesa v čase přítomném podtrhněte vlnovkou  

 a slovesa v čase budoucím zakroužkujte 

sedí, četli jsme, budu kreslit, hraješ, budete cestovat, napsal jsi, kreslím, budeme vozit,  

viděli jste, budeš zpívat, vyprávěli, nese, potápěla jsem se, bude vařit, sázela, pěstujeme,  

zaléváte, pojedeme, posvačil, dokončil, pomáhá, sportuje, sportoval, bude sportovat 

 

2) slovesa v čase přítomném převeďte do času minulého 

Jakub (čte) …………………………. knihu.                         Pepík (sedí) …………………….. vedle Toma. 

Lenka (jezdí) ………………………. na kole.                      Pod oknem (roste) ……………….. keř. 

(Pečeme) …………………………… koláče.                        Děti (staví) ………………………..…… sněhuláka. 

V rybníku (plave) ………………... kapr.                          Maminka (myje) ……………………. nádobí. 



MATEMATIKA 

 

dělení se zbytkem 

1) podívej se na pravidla, která platí pro dělení se zbytkem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úkol: 

    dělení se zbytkem (dělitel 2, 3, 4, 5) 

      7 : 2 =     ……….   zbytek…………                        10 : 4 =     ……….   zbytek…………           

     15 : 2 =     ……….   zbytek…………                       26 : 4 =     ……….   zbytek………… 

     29 : 3 =     ……….   zbytek…………                       19 : 5 =     ……….   zbytek………… 

     20 : 3 =     ……….   zbytek…………                       37 : 5 =     ……….   zbytek………… 

                                                   

     dělení se zbytkem (dělitel 6, 7, 8, 9) 

       8  : 6  =     ………..      zbytek………..                    19  : 8  =     ………..    zbytek………….  

       21  : 6  =   ………..      zbytek………….                  14  : 8  =   ………..      zbytek…………. 

       10  : 7 =     ………..     zbytek……….                      47  : 9 =     ………..     zbytek………….                            

        23  : 7  =   ………..      zbytek………….                  10 : 9  =    ………..      zbytek…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOVĚDA 

 

rostliny v lese 

 

-lesy pokrývají velkou část Země 

-v České republice jsou lesy trojího typu: 

1) jehličnaté - rostou tam jehličnaté stromy: smrk, jedle, borovice a modřín 

2) listnaté - v těchto lesích najdeme nejčastěji dub, buk, břízu, javor 

3) smíšené - jsou tady jak jehličnaté, tak listnaté stromy, většina lesů u nás jsou smíšené lesy 

-pod stromy rostou keře, byliny, mechy a kapradiny, říká se jim lesní podrost 

-v lesním podrostu můžeme sbírat borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, lesní jahody, ale  

  rostou tam i jedovaté rostliny (rulík zlomocný, vraní oko, konvalinka, lýkovec jedovatý) 

-v lese rostou také houby, některé jsou jedlé, jiné nejedlé nebo jedovaté 

  (sbíráme proto jen dobře známé houby, nebo se poradíme s dospělými) 

 

úkoly:   

1) spoj čarou, co k sobě patří: 

 

dub                                                      lesní podrost  

 

jedle                                                     houba 

 

ostružina                                              jehličnatý strom 

 

hřib smrkový                                        listnatý strom  

 

 

2) Jak můžeme využít rostliny z lesního podrostu (borůvky, maliny, ostružiny, brusinky), 

    co se z nich dělá? 

 

………………………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 



VLASTIVĚDA 

 

Slavníkovci  a Svatý Vojtěch 

 

-k upevnění moci českého knížectví došlo za vlády přemyslovského knížete Boleslava II.  

-v Praze se setkávali obchodníci a kupci z různých zemí 

 -Boleslav II. založil v Praze biskupství 

-pražským biskupem byl Vojtěch, který pocházel z rodu Slavníkovců 

-byl velice vzdělaný a přísně dodržoval křesťanské učení, jeho zásluhou se v Čechách  

  zakládaly kláštery (klášter = budova nebo více budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek  

  pro mnichy, jeptišky) 

 -měl spory s knížetem Boleslavem II. 

 -Slavníkovci se snažili vytvořit samostatné knížectví  

-to se Boleslavovi nelíbilo a přepadl hradiště Slavníkovců a nechal všechny zavraždit 

  (na konci 10. století) 

- Vojtěch v té době pobýval za hranicemi a zachránil se 

-nikdy se už do Čech nevrátil, vydal se šířit křesťanství mezi pohany a byl zavražděn  

-za své zásluhy o šíření křesťanství byl prohlášen za svatého 

 

 

úkol:  přečti si pozorně text o Slavníkovcích a Svatém Vojtěchovi a odpověz na otázky: 

 

Ze kterého rodu pocházel Boleslav II.?     

  

…………………………………………..………………………………………………………… 

 

Ze kterého rodu pocházel biskup Vojtěch?     

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ve kterém městě založil Boleslav II. biskupství? 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 



   PSANÍ 

 

  

  



ANGLIČTINA  Mgr. Martina Turčeková 

 

1. PŘIPOMEŇ SI: 

I AM = JÁ JSEM  YOU ARE = TY JSI   HE IS = ON JE  

SHE IS = ONA JE  THIS IS = TOTO JE 

2. MNOŽNÉ ČÍSLO: PŘIPOMĚŇ SI! přidáváme -S 

One book = jedna kniha   Two books = dvě knihy 

Zkus přeložit: 

One apple = ________________________  Two apples = ____________________________ 

One dog = __________________________ Two dogs = _____________________________ 

One sister = ________________________ Two sisters = ____________________________ 

1. SPOJ DVOJICE: 

HAPPY MONKEY 
 

HNĚDÝ KŮŇ 

   

BIG BEDROOM  
 

MALÁ KNIHA 

   

BROWN HORSE 
 

ŠŤASTNÁ OPICE 

   

SMALL BOOK 
 

DVĚ OČI 

   

TWO EYES 
 

VELKÝ POKOJ 

 



 


