
Český jazyk  4.A      učivo od  23. -   27. 11.   2020 

Učivo odevzdejte vždy každé pondělí od 10 -  12  hodin ve škole. 

 

 Zopakuj si učivo o zájmenech : 

1. Zájmena osobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ona, zvratné se 

 

2. Zájmena přivlastňovací – můj, tvůj, svůj,  jeho, její, náš, váš, jejich 

 

3.  Zájmena  ukazovací – ten, tento , tenhle, tamten, onen, takový , onaký, týž  

 

4. Zájmena tázací – kdo , co jaký, který , čí 

 

 

5. Zájmena vztažná – jenž 

 

6. Zájmena neurčitá – někdo, něco , kdokoli, cokoli, kdekdo, kdosi každý 

 

7. Zájmena  záporná – nikdo , nic, ničí, nijaký, žádný 

 

 

 

Matematika:   nauč se  násobilku od 0 – 10 ……… zpaměti 

 

1.  Vypočítej: 

 

6500 + 300 =                                                       8400 – 200 = 

 

7400 + 200 =                                                      9800 – 400 = 

 

1700 + 100 =                                                      4200 – 200 = 

 

 



Angličtina: 

 

1. Přelož věty do angličtiny : 

        Moje jméno je Tom.     …………………………………………………………………… 

      

        Jaké je tvoje jméno?       …………………………………………………………………. 

 

       Toto je moje kniha.         …………………………………………………………………   

 

 

2. Přelož věty do češtiny : 

           

           This is my mother.        ………………………………………………………………. 

 

          This is my book.          …………………………………………………………………. 

 

          This is my sister.          ………………………………………………………………… 

 

 

Vlastivěda: 

 

Svatý Vojtěch 

V době vlády Boleslava II. bylo ve východních Čechách knížectví mocného rodu  

Slavníkovců. 

Z tohoto rodu pocházel druhý pražský biskup Vojtěch. Studoval v Magdeburku, 

později byl vysvěcen na kněze. 

Protože byl znám vzdělaností a přísný dodržováním křesťanského učení, v celé 

Evropě, stal se biskupem v Praze. 



Kníže Boleslav II. přepadl hradiště Slavníkovců a rod vyvraždil. Biskup Vojtěch 

byl právě za hranicemi. 

Do Čech se nevrátil, zemřel na misii u pohanů. Později byl svatořečen. 

 

OTÁZKY 

Z KTERÉHO RODU POCHÁZEL SVATÝ VOJTĚCH? 

KDE BYL SVATÝ VOJTĚCH BISKUPEM? 

JAKÉ BYLO JEHO POSLÁNÍ V CIZINĚ? 

 

Kníže Oldřich 

Kníže Oldřich byl jedním ze synů Boleslava. Založil klášter v oblasti Sázavy, kde 

se sloužily bohoslužby ve slovanském jazyce. 

Po roce 1018 byla země Morava připojena k Čechám. Morava měla centrum 

v Olomouci.  

Oldřich měl syna se ženou selského původu, žena jménem Božena. 

Jejich syn se jmenoval Břetislav a byl údělným knížetem na Moravě v Olomouci. 

Úkol: 

Nakresli obrázek města Olomouce. 

 

 

 

Učívo 4.r  období  23.11-27.11   Téma :  Dělení rostlin. 

Napiš do sešitu tabulku a splň úkol :  

UŽITKOVÉ 

pěstujeme je 
jako potravu, 

krmivo pro 
zvířata 

pěstují se na 
poli nebo v 

zahradě 

chmel slunečnice 



OKRASNÉ 

oproti planým 
rostlinám jsou 

větší, hezčí 
vyšlechtěné 

astra růže 

LÉČIVÉ 

obsahují 
účinné hojivé 

látky, 
vyrábějí se 

z nich léčiva 

lípa heřmánek 

JEDOVATÉ 

jsou pro 
člověka 

nebezpečné 
nikdy 

neochutnávejte 

konvalinka vraní oko 

CHRÁNĚNÉ 

ohrožené 
druhy, hrozí jim 

vyhynutí 
nikdy netrhat 

koniklec leknín 

PLANÉ 
rostou volně v 

přírodě 
kopretina jitrocel 

 

Úkol :     Napiš tři rostliny léčivé……………………………………………………………………….. 

                Napiš     tři rostliny  okrasné ……………………………………………………………….  

 

 

Matematika: učivo pro  Andreu Balážovou, Stefi Holubovou , Olgu Balážovou : 

Zopakujte si násobení: 

 

3 . 5=                                                   6 . 6= 

3 . 2=                                                   4 . 0= 

3 . 3=                                                   5 . 6= 

3 . 6=                                                   2 . 1= 

5 . 5=                                                   6 . 7= 

2 . 4=                                                   2 . 8= 

4 . 4=                                                   5 . 10= 

 

 



 

 


