
 
 Učivo od 16. - 20. 11. 2O2O  
Vypracované učivo odevzdejte vždy v pondělí od 1O - 13 hodin.  
 
 
Český jazyk:  
 
1. Vypiš z věty všechna zájmena a urči je - osobní, přivlastňovací, 
ukazovací, tázací , vztažná, neurčitá, záporná :  
 
Moje sestra a já chodíme k naší tetě.  
………………………………………………………..  
………………………………………………………..  
………………………………………………………..  
Oni nemají žádné auto.  
……………………………………………………………  
………………………………………………………….  
 
( např. zájmeno on – osobní)  
 
 
2. Ke slovním druhům napiš tři příklady:  
 
Podstatná jména – stůl, tabule, kniha  
Přídavná jména - …………………………………………………………..  
Zájmena - ……………………………………………………………  
Číslovky - ……………………………………………………………  
Slovesa - ……………………………………………………………..  
Příslovce - …………………………………………………………….  
Předložky - ……………………………………………………………..  
Spojky - ……………………………………………………………..  
Částice - ……………………………………………………………….  
Citoslovce – 

 



 

 

 

 

 

Matematika:  
1. Vypočítej :  

 
 
 
6000 – 5000 =  
 
 
 
3500+ 4000= 
 
 
  
4500-4000= 
 
 
 
 5600+400= 
 
  
 
7800-500= 

 

 

 2000+8000= 

 



2. Doplň chybějící čísla:  
524--------- 526 …………., ………….. 529  
1009……………. 1011 ……….., 1013 …………..  
5241…………… 5243 …………… 5245 ……….. 

 

3. Zopakuj si násobilku O – 1O  

 

 

Angličtina :  
 
1. Přečti si nahlas:  
 
Our house is small.  
 
Our garden is big.  
 
Their house is small, but new. 

 

 

 
2. Přelož a napiš tato slovíčka a zopakuj si je :  
Vesnice - …………………………………………..  
Město - …………………………………………..  
Země - ……………………………………………  
Česká republika ………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Svatý kníže Václav 

Budoucího knížete Václava vychovávala od dětství jeho babička - kněžna 

Ludmila. 

Když zemřel jeho otec Vratislav, vládla za něj jeho matka - kněžna Drahomíra. 

Byla energická a ctižádostivá. Obávala se vlivu kněžny Ludmily, proto ji nechala 

zavraždit. 

Václav se dostal později k vládě, když dosáhl plnoletosti. Byl velmi sečtělý, uměl 

řecky a latinsky, znal základy jazyka staroslověnského. 

V té době byla gramotnost v podstatě nulová. (gramotnost - umění číst, psát, 

počítat) 

Uměl také zacházet s mečem, velmi dobře. 

Německý panovník chtěl výkupné za mír a mladičký kníže věděl, že s ním se 

nemůže měřit. Neměl peníze, neměl vojsko. 

Podepsal výkupné - poplatek za mír, platil pravidelně, každý rok. 

Boleslav toužil po vládě i moci. Pozval svého bratra ke svátku Kosmy a Damiána 

na svůj hrad. 

Ráno, když šel kníže Václav (staročeské jméno - více slávy) do kostela jeho bratr 

a velmoži ho zabili na dveřích kostela. 

Mučednická smrt posílila jeho slávu v rodě Přemysla. 

Knížetem se stal jeho bratr Boleslav zvaný I. Uvedl zemi do sporu a válek. Získal 

však čas postavit se na odpor německým zájmům a posílil postavení knížecího 

stolce. 

 

OTÁZKY 



Kdo vychovával v dětství budoucího knížete Václava? 

Jaký člověk a panovník byl kníže Václav? 

Jak kníže Václav zahynul a kdo se stal knížetem po jeho smrti? 

 

 

4 třída přírodopis učivo od 16.11-20.11.2020      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapiš si do sešitu  

Houby jsou nezelené organizmy – nemají v sobě zeleň listovou (chlorofyl), proto nemají 

zelenou barvu jako rostliny. 

 

Patří do živé přírody. 

 

Na rozdíl od rostlin si neumí vyrobit samy potravu. Vyživují se ze zbytků těl rostlin a 

živočichů, která se rozkládají v půdě. 

 

Houby se rozmnožují výtrusy. 

 

Popis těla hub 

 

H O U B Y 



Stejně jako rosltiny, mají i houby svoje kořeny – nazývají se podhoubí – to roste v zemi 

nebo ve vlhkém dřevě. 

 

Z podhoubí vyrůstá plodnice. Plodnice má dvě části – klobouk a třeň. 

 

Muchomůrky a jim podobné houby mají navíc na třeni prsten a třeň vyrůstá z pochvy 

(takový váček na konci třeně). 

 

Na spodní straně klobouku mají houby buď rourky, nebo lupeny. V nich se tvoří výtrusy. 

 

Houby dělíme podle poživatelnosti pro člověka na: 

 

• jedlé (například hřib smrkový) – můžeme je sbírat a jist 
 

                                           

                                     hřib smrkový 

 

• nejedlé (například hřib žlučník, nazývaný „hořčák“ – je to hřib, ale má velmi 
hořkou chuť) – nejsou jedovaté, ale nesbíráme je, protože z nich nelze 
připravovat jídlo 
 

                                 
                                 hřib žlučník 
 

• jedovaté (například muchomůrka červená, muchomůrka zelená) – jsou 
nebezpečné (často smrtelně) a po jejich požití hrozí otrava 

 



                                                                 

          muchomůrka červená               muchomůrka zelená !smrtelně jedovatá! 

 

Otázky : 

 

 

1. Pojmenuj houby jsou na obrázku . 
 

 

Řešení : 

 

 

                                                             
 

 

hřib pravý        muchomůrka zelená          hřib žlučník           muchomůrka červená 
 

 

 

 



1. Znovu si opakuj násobilku 2, 3, 4, 5, 6 zpaměti. 

2. Zopakuj si písemné odčítání s přechodem přes desítku. 

 

 

3. Vypočítej. 

 

 62  56  43  74  87  60 

-35         - 2 9         -16         - 4 8         - 5 9           -4 1 

 

 

 

 

126  247  471  562  894  147 

 -59   -38         - 1 2 6         -235          -2 3 7   -29 

 


