
 

4_úkoly pro domácí přípravu žáků_14.týden_30.3.-3.4.2020 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník   

TÝDEN 30.3. – 3.4.2020 
 

 

ČESKÝ JAZYK 

– pokud děti ještě nemají hotové úkoly z minulého týdne, ať nezačínají tuto novou látku, aby se jim nepletly 
vzory rodu středního s vzory rodu ženského 

NOVÁ LÁTKA!!!!! Skloňování podstatných jmen rodu ženského. (Můžete zase mrknout na internet, kde 
je vysvětleno - https://www.youtube.com/watch?v=PRBZFDHiTsQ) 

- Učebnice, strana 111, 113, 114 – pročíst žluté rámečky!! 
- List – TABULKA – vlepit nebo narýsovat do sešitu, doplnit všechny tvary vzorů v jednotném i 

množném čísle, barevně zvýraznit koncovky (viz tabulka učebnice s. 113) – uvědomit si u vzoru 
ŽENA – všude tvrdé Y, jen 7.pád, č. množného – ŽENAMI, u ostatních vzorů jen měkké I 

- Uč. 110/ 1 = do malého sešitu vypiš všechna podstatná jména rodu ženského (je jich 17, pokud se 
opakují, už je znovu nepiš) a ke každému slovu napiš VZOR, ke kterému je zařadíme. Např.: 
Dášeňkou (řeknu si Kdo,co? Dášeňka, bez koho čeho? Bez Dášeňky….to je jako ŽENA, bez ŽENY) 
= napíšu: Dášeňkou (žena) 

- PS s. 33/ 1,2 
- Uč. str. 111/2 a,b – ústně 
- Uč. str. 112/4 – ústně doplnit Y/I (vyjmenovaná slova, podst.jm. rodu středního) 

Procvičovat určování vzorů rodu ženského můžete na těchto web. stránkách: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky1.htm 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-zenskeho-rodu#exercise11 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/vzory/cviceni1.htm 

 

V příloze posílám čtenářský list, kdo má šanci si ho vytisknout. Jinak klidně můžou děti psát na čistý list. 

 

MATEMATIKA  

Procvičování násobení dvojciferným činitelem. 

- Učebnice str. 72/ tabulka nahoře – prostudovat 
- Učebnice 72/ 3 – písemně do malého sešitu 
- Učebnice 73/ 2 – písemně do malého sešitu 
-                 73/ 5 – ústně 
- PS str. 8/ celá  
-             9/ 2, 4 

Opakování -  převody jednotek délky – PS str. 13/ 1, 2, 3 (tabulky s převody mají děti v sešitech nebo jsou 
v učebnici) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PRBZFDHiTsQ
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-zenskeho-rodu#exercise11
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/vzory/cviceni1.htm


 

VLASTIVĚDA 

- nová kapitola: KAREL IV. – otec vlasti 
- přečíst kapitolu v učebnici str. 84 – 86 
- zápisky (v příloze) vlepit nebo opsat do sešitu + doplnit slova (s pomocí učebnice VL a PS 

z matematiky s. 5,6) 
- ústně odpovědět na otázky v uč. str. 86 

Dějiny udatného českého národa Karel IV., epizody 37, 38, 39: https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-
cYVsA, https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA, https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA 

 

PŘÍRODOVĚDA 

- nová kapitola EKOSYSTÉM PARK  
- učebnice str. 52 – 55 – přečíst vše, prohlédnout si obrázky 
- zápisky vlepit či opsat do sešitu + doplnit slova (děti využijí učebnici nebo vlastní zkušenost z parku) 

do volného místečka se vejde obrázek parku nebo rostliny či živočicha  

(Z minulého týdne posílám tabulku….asi jsem špatně vysvětlila, co s ní mají děti dělat…po přečtení kapitol 
v učebnici - délka, hmotnost, teplota a čas - měly děti doplnit…pozor ZÁKLADNÍ jednotka je vždy jen 
jedna…doplní děti samy) 

VELIČINA MĚŘIDLO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA  
 

délka pravítko, krejčovský metr 1 metr (1 m) 
hmotnost váhy 1  
teplota teploměr 1 
čas Hodiny, hodinky, stopky 1 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

- napsat a naučit slovíčka z 10 lekce – učebnice str. 43 
- The clothes rap 
- Pracovní sešit str. 43, cvičení 1, 2 
- Stále opakovat anglickou abecedu 
- Učebnice str. 74 - Can you find five Easter eggs. Najdi 5 velikonočních vajec na obr. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA


Vzory podstatných jmen rodu ženského 
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Hodnocení knihy:                             



EKOSYSTÉM PARK 
= ekosystém vytvořený ………………………  člověkem 

-dříve se budovaly především v okolí ……………………, dnes jsou součástí ……….. 

-funkce parku: ………………………………………………………………………………… 

 

• Živočichové parků: nalézají zde úkryt a potravu 

SAVCI:                                                                PTÁCI: 

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

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

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

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

OBOJŽIVELNÍCI: 

……………………………………                      BEZOBRATLÍ: 

PLAZI:                                                                  ………………………………………… 

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

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

 

• Rostliny parků: zeleň je v parcích udržována 

STROMY:                                                             KEŘE: 

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

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

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

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

 

KVĚTINY: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………….……………………………… 

……………………………………......... 

 

Co ještě kromě rostlin, živočichů a lidí můžeme vidět v parku? 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



KAREL  IV. - ……………    …………………… 

Lucemburkové na českém trůně: 

- po smrti Václava ……- posledního Přemyslovce na českém trůně - v českých zemích chaos, boje o 
moc 

- česká šlechta vybrala za českého krále Jana Lucemburského 

 

…………   ………………………………….   („král cizinec“, „slepý Jan“) 

- oženil se s   …………………..      …………………………………….. (sestrou Václava III.) 
- udatný válečník, většinu času trávil v cizině na válečných taženích 
- neuměl česky, nestaral se o České království 
- zemřel hrdinskou smrtí v bitvě u Kresčaku, kde se nechal odvést do bitevní vřavy, ač byl slepý 

 
- nejstarší syn Jana a Elišky se jmenoval …………………. a po smrti otce převzal vládu 

 

Václav  (později přijal jméno ……………….)     narozen: …….           zemřel: ……. 

- v 7 letech odjel do …………………. – tam byl vychován u svého strýce, francouzského krále Karla 
 

- byl vzdělaný, uměl …………..  a ……………., uměl několik cizích ………………… 
 

- v 17 letech se vrátil do Čech, naučil se znovu česky, snažil se dát zemi do pořádku 
 

- byl korunován českým  ……………….  a římským ……………….. 
 

- rozšířil území Českého království - ne vojenskou silou; spory řešil vyjednáváním, smírem 
 

Velebil a rozšiřoval hl. město …………… - založil ..................  …………………  pražské 

 
- nechal opravit starý kamenný most přes Vltavu – dnešní ………………………  …………. 

 
- započal stavbu chrámu ………………………….. na Pražském hradě 

 
- založil první vysokou školu ve střední Evropě - …………………………  Karlovu (r. ……) 

 

Za jeho vlády se v zemi vybudovalo mnoho kostelů, klášterů (šířili vzdělanost mezi lidmi). 

A také hradů – např. ……………………………… (místo pro úschovu korunovačních klenotů). 

- měl 4 ženy a 11 dětí 

Gotický sloh 

- začal nahrazovat předchozí sloh ………………….. 
 

- znaky gotiky - ………..…………  …………. (na oknech, dveřích) 
 
                      -…………………..   ……………….. (na stropech) 

Gotické stavby: ………………………………………………………………………………………………. 
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