
4. třída (Ibsenova) 

plán učiva na týden:  16. - 20. 11. 2020   

 

VŽDY V PONDĚLÍ  PŘINESTE DO ŠKOLY VYPRACOVANÉ ÚKOLY, ZÁROVEŇ DOSTANETE 

NOVÉ ÚKOLY NA DALŠÍ TÝDEN !                                                 třídní učitel Vladan Göbel 

 

ČESKÝ JAZYK 

 

URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ - opakování 

 

Slovní druhy – přehled: 

1. podstatná jména, 2. přídavná jména, 3. zájmena, 4. číslovky, 5. slovesa,  

6. příslovce, 7. předložky, 8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce  

 

 

tento týden si zopakujeme  podstatná jména, přídavná jména a zájmena: 

 

Podstatná jména 

 - názvy osob, věcí, zvířat, vlastností a dějů, ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to  

    (Alík, babička, kočka, zahrada, míček, radost, rychlost, štěkání, běhání…) 

 

Přídavná jména  

- říkají nám, jaká jsou podstatná jména, odpovídají na otázky: jaký, který, čí? 

 (štěkající, červený, velká, tatínkova, lesní, šťastný…) 

 

Zájmena 

zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují  

( my, oni, někdo, nic, žádný, jeho, ten, já, on, náš, tvůj, jemu…) 

                                                         !!!! -na další straně vypracuj cvičení !  



1) Mezi slovy najdi podstatná jména a podtrhni je. 

leží, ježek, prstýnek, devět, strom, vlak, prší, nebo, tetička, polévka, píšeme, 

 lýtko, talíř, špatně, kapr, zedník, kolo, bolest, hraní, bude číst, měsíc, velký,  

židle, princezna, tento, poslouchala 

 

2) Doplň vhodná podstatná jména, která sám vymyslíš. 

Snědl jsem   _____________________.                           _________________je červené. 

V lese žije________________________.                     Rád hraju___________________. 

 

3) Mezi slovy najdi přídavná jména a zakroužkuj je. 

statečný, květina, nový, osm, po, čteme, maminčin, hrneček, krásně, krásný 

 listonoš, podzimní, krása, bolavá, psát, slunce, mýdlový, mýdlo, sportovní, 

 vlčí, protože, skočila, šípkový, protože, maloval 

 

4)) Doplň vhodná přídavná jména, která sám vymyslíš. 

Auto je__________________________.                  Pes je_______________________. 

Maminka je________________________.              Vzduch je_____________________. 

 

 

5) Ve větách vyhledej zájmena a zakroužkuj je. 

  Já rád čtu pohádkové knížky. 

  Ten film byl velmi zajímavý.  

  Kam jsi to položila? 

  My se v tom nevyznáme. 

  Ať už je tento den za námi.  

  Oni se neptali.  

  Nedávej sem ty boty. 

  Vidíš toho kluka?  

  Koupíme tato jablka. 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

 

dělení se zbytkem 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zopakuj si násobilku  

(máš vloženou v sešitu z matematiky)  

  

 

2) vypočítej: 

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

      5 : 2 =     ……….   zbytek…………                        14 : 4 =     ……….   zbytek…………           

     13 : 2 =     ……….   zbytek…………                       15 : 4 =     ……….   zbytek………… 

       8 : 3 =     ……….   zbytek…………                       11 : 5 =     ……….   zbytek………… 

     22 : 3 =     ……….   zbytek…………                       36 : 5 =     ……….   zbytek………… 

                                                   

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

       7  : 6  =     ………      zbytek………..                    9  : 8  =     ………..      zbytek………….  

       20  : 6  =     ………..      zbytek………….                    18  : 8  =   ………..      zbytek…………. 

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

        22  : 7  =     ………..      zbytek………….                    20 : 9  =    ………..      zbytek…………. 



PŘÍRODOVĚDA 

 

nové učivo 

 

Podzim v přírodě 

-podzim je období od 23. září do 20. prosince  

-podzim začíná 21. zářím, což je podzimní rovnodennost - den i noc jsou stejně  

 dlouhé, postupně se dny zkracují a noci prodlužují 

-v sadech i zahradách lidé sklízejí podzimní ovoce a zeleninu, na polích se sklízí řepa 

 a brambory, rybáři provádí výlovy rybníků 

-stromy se zbarvují podzimními barvami, listnaté stromy postupně ztrácejí listí 

-rostliny i živočichové se připravují na zimu:  

 stěhovaví ptáci odlétají na jih do teplých krajin, volně žijící zvířata si chystají zásoby  

 potravy na zimu, někteří živočichové se připravují k zimnímu spánku 

 

úkol: 

Pozorně si přečti text „Podzim v přírodě“ a doplň:  

 

Podzimní měsíce jsou:    

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

Na podzim se dny : 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaké  ovoce se sklízí na podzim?   

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

Co se sklízí na polích?    

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

Kam odlétají stěhovaví ptáci?  

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

Co se děje s listnatými stromy na podzim? 

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

Co si chystají volně žijící zvířata na zimu? 

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



VLASTIVĚDA 

 

Staré pověsti české 

-vypráví se v nich o tom, jak přišli naši předkové pod vedením praotce Čecha do  

 našich zemí,  jak tady žili, co dělali 

-jsou to pověsti:   O Čechovi, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi,  

O králi Ječmínkovi,  O Bruncvíkovi, O Daliborovi   a mnoho dalších 

 

O Horymírovi 

Když lidé objevili v horách žíly vzácných kovů, začal se život v Čechách měnit. Mnozí 

chtěli brzy zbohatnout, a tak přestávali pracovat na polích a stávali se kovkopy (horníky). 

Pole pustla, vladykové neměli dost pracovníků a zemi hrozil hlad. Vladykové si šli stěžovat 

knížeti Křesomyslovi, který tou dobou vládl Čechům z Vyšehradu. Křesomysl však skupinu 

vladyků vedenou Horymírem ani pořádně nevyslechl. Sám byl totiž oslněn vidinou drahých 

kovů. Kovkopové (horníci) se zanedlouho dozvěděli, že si na ně byl Horymír u knížete 

stěžovat. Na výstrahu všem vypálili Horymírovo sídlo v Neumětelích. Horymír se dlouho 

nerozhodoval. Sebral své lidi a přepadl doly v Březových horách. Horníky pozdě v noci vzbudil 

dusivý dým a rudá oslňující zář. Střechy jim hořely nad hlavou. 

Horníci jako zmatení vybíhali ven, vynášeli majetek a náčiní. Vtom se na ně obořili 

Horymírovi lidé a sekali do nich meči a bodali oštěpy. V čele všech Horymír na svém koni 

Šemíkovi se míhal mezi boudami a opět na dolech u jam křičel na své lidi, aby vše ničili. Než 

se rozednilo, byly všechny doly zasypány a všechna práce horníků zmařena. U Neumětel se 

Horymírův houf rozešel. Vladyka sám však na Šemíkovi pospíchal na Vyšehrad. Druhého dne 

došly na knížecí hrad zprávy o tom, co se v horách stalo. Přišli sem sami horníci a všichni 

vypovídali o hrůzách strašlivé noci a rozhořčeně vinili Horymíra z tohoto zločinu. 

Horymír však vše zapřel a poukazoval na to, že na úsvitě byl na Vyšehradě. Křesomysl 

přesto dal Horymíra uvrhnout do vězení a dal svolat kmety a vladyky k soudu. Při soudním 

řízení nedbal hlasu vladyků, kteří prosili za Horymírův život. Hlas horníků vážil víc, proto byl 

Horymír odsouzen k smrti. Měl být popraven vlastním mečem. Jakmile soud skončil, 

promluvil Horymír ke knížeti: „Ctěný kníže, chtěl bych se před smrtí rozloučit se svým věrným 

koněm Šemíkem a naposledy se na něm projet.“ 



„Jeď si,“ povolil kníže, „ale Šemík bez křídel ti nepomůže.“ Zasmál se a poručil, aby 

zavřeli brány. Horymír chvátal potěšen do stáje k Šemíkovi. Skočil k němu, objal jeho šíji, 

hladil ho a mluvil k němu tichým hlasem. Poté nasedl a vyjel na nádvoří hradu. Třikrát směl 

na Šemíkovi objet hradní nádvoří. Když objížděl potřetí, sklonil se těsně k Šemíkově hlavě a 

zvolal: „Nuže, Šemíku, vzhůru!“ 

V té chvíli kůň vyskočil jako by náhle dostal křídla, přenesl se přes hradby a skočil do 

řeky Vltavy, která tekla pod hradbami. Všichni kolem úžasem ztuhli a hrůzou vykřikli. Kdekdo 

se hnal na valy podívat, kam sletěl zoufalý jezdec a kde je i s koněm roztříštěn. Hleděli z 

hradeb, žasli a ukazovali do údolí, kde rovinou k Radotínu uháněl dlouhými skoky Šemík s 

Horymírem. Za tento neuvěřitelný čin, který se zdál být dílem bohů, udělil Křesomysl 

Horymírovi milost. Příběh tedy skončil dobře pro Horymíra, ale špatně pro Šemíka, který padl 

u Neumětel vysílením a již se nezvedl. Dodnes na tomto místě nalezneme velký balvan s 

nápisem: „Zde, v Neumětelích, se věřilo a věří, že zde věrný kůň Horymírův Šemík pochován 

leží.“ 

 

úkol: přečti si pověst O Horymírovi a odpověz na otázku: 

Do jaké řeky skočil Horymír se svým koněm Šemíkem? ……………………………………………. 

Jak se jmenoval kníže, který v té době vládl v Čechách? …………………………………………… 


