
4. třída (Ibsenova) 

plán učiva na týden:  9. - 13. 11. 2020   

 

VŽDY V PONDĚLÍ  PŘINESTE DO ŠKOLY VYPRACOVANÉ ÚKOLY, ZÁROVEŇ DOSTANETE 

ÚKOLY NA DALŠÍ TÝDEN !                                                           třídní učitel Vladan Göbel 

 

ČESKÝ JAZYK 

 

 životnost a číslo podstatných jmen 

 

1) napiš nad podst. jméno rodu mužského, zdali je životné - Ž nebo neživotné - NEŽ 

 (podle příkladu: pes = životné, stolek = neživotné) 

 ježek, obraz, rohlík, zedník, déšť, děda, kamarád, úkol, fotbal, učitel, motýl, oběd 

 

2) napiš nad podstatné jméno, zdali je v jednotném - J  nebo množném čísle - MN 

(příklad: hřebík - jednotné číslo, hřebíky - množné číslo) 

 deštník, pavučina, stromy, list, hráči, koťata, hrnek, města, těsto, tužka, zápasy 

 

3) převeď podstatné jméno z čísla jednotného do čísla množného 

(příklad:  křída - křídy) 

pavouk - ……………………………………………....….,   rohlík - ………………………….…..……..,   

doktorka - ……….……..………….………,  bota - ………………………..…,  lék - ……………….……...,  

šiška - …………..…………………...…..,      kůň - ………….……………..,      oko - ………….….…., 

dítě - ………………………………,  hráč - ………………..…………..,  výlet - ……………………..……  

 

4) převeď podstatné jméno z čísla množného do čísla jednotného  

(příklad:  míče - míč) 

tety - ………………..………, houby - ……………..…….…..…., štěňata - …………..………..…………., 

vtipy - …………………….…, blesky - ………………………………., psi - …………………., 

góly - ……………….……..,  měsíce - ………………………………., větve - …………………………….., 

města - …………………………., herečky - ……………………………………..,  šípy - ………………….. 



MATEMATIKA 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



PŘÍRODOPIS 

 

1) zápis do sešitu: 

KOSTRA 

-je oporou těla a chrání vnitřní orgány 

-kostra se skládá se z kostí 

-základem kostry je páteř ( skládá se z kostí - obratlů ) 

 

SVALY 

-umožňují pohyb člověka 

-jsou připojeny ke kostem 

-natahují se a stahují 

-zpevňují se pomocí pohybu a cvičením 

 

  

 

2) podle obrázků doplň: 

   -nejdůležitější částí kostry je  P……………Ř,    kostra hlavy se nazývá  L……….….A 

   -hlavní svaly:  ZÁ…..…..Ý,     HÝ………..Ý,     ST…………….Í,       PA………Í,       LÝ…..…..……Ý 



 

 

Anglický jazyk – 4.třída; Mgr. Martina Turčeková 

 

Časování slovesa TO BE (BÝT) 

ANGLICKY 

I AM HAPPY 

YOU ARE A MAN 

HE IS MY BROTHER 

SHE IS MY SISTER 

IT IS MY CAT 

 

1. Přelož věty do češtiny 

I am a girl. ___________________________________________________________________________ 

You are my mom. _____________________________________________________________________ 

He is my friend. _______________________________________________________________________ 

She is my grandma. ____________________________________________________________________ 

It is my small mouse. ___________________________________________________________________ 

 

2. Vybarvi správnou variantu AM / ARE / IS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ČESKY 

JÁ JSEM ŠŤASTNÝ 

TY JSI MUŽ 

ON JE MŮJ BRATR 

ONA JE MOJE SESTRA 

ONO (TO) JE MOJE KOČKA 



VLASTIVĚDA 

   

1) přečti si pověst o Přemyslu Oráčovi 

2) zkus odpovědět na tyto otázky:    a) Co je to pověst? 

                                                                 b) Jaké další pověsti znáš? 

     

 

O Přemyslovi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


