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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník   

TÝDEN 6.4. – 8.4.2020 

 
Milí rodiče, 

opět vám posílám práci na další týden. Děti budou procvičovat a opakovat látku.  

 

Prosím, ať si ve vlastivědě a přírodovědě děti opravdu nejdřív pročtou své zápisky nebo i učebnici a 

pak si sami zkusí vypracovat "test". Více je v příloze. 

Opět vás prosím o posílání ofocené hotové práce.  

Děti se můžou pochlubit i nějakou velikonoční dekorací nebo výtvorem, budu moc ráda :-) 

 

Mějte se dobře, opatrujte se a užijte si Velikonoce, jak jen to půjde. 

S pozdravem, TF. 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
- procvičování  

- vzory ženského rodu tzn. správné doplňování Y,Ý/ I, Í 
Děti si vždy převedou slovo do 1. pádu, č. j., popř. do 2. pádu č. j. a určí vzor, podle toho určí Y/I. 

 

PS – 34/ 3 - pouze písemně doplnit. 

Uč. – 114/ 5a – ústně doplň y/i 

          115/ 7 – ústně doplň y/i 

          116/ 7c – písemně vypracuj do malého sešitu (pokud si nejsi jistý koncovkou, urči vzor a 

poraď se s tabulkou v sešitě) 

          117/ 9 b – doplň a cvičení napiš do sešitu 

          133/ 2 – cvičení písemně do sešitu  

 

 

MATEMATIKA 

- procvičování a opakování látky 

 

PS – 9/ dodělat celou stranu ( 9/7 – využij řádky a napiš postup, jak sčítáš a odčítáš) 

        11/ 1, 2, 3 

        13/ 6, 8 - opakování převodů jednotek délky 

        14/ 1, 6 – opakování převodů jednotek hmotnosti 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Stále opakovat slovní zásobu. 

Chatterbox, pracovní sešit str. 43: Nakresli a vybarvi oblečení. 

                                                           Napiš názvy oblečení.  

                                                          Doplň slova z rámečku do vět. 

Je možné najít na youtube výslovnost. 

 

 



VLASTIVĚDA 

– dodržujte pořadí úkolů! 
1. Zopakovat si učivo: Velkomoravská říše, Počátky českého státu, České království 

2. Písemně odpovědět na otázky níže (zkus to napoprvé opravdu zpaměti, pokud nevíš, najdi si 

odpovědi v sešitě nebo v učebnici) 

3. Zkontroluj si všechny odpovědi a oprav si chyby. Zahraj si na učitele, učitelku a barevnou 

tužkou si oprav písemku . Můžeš se oznámkovat, jestli chceš. Písemku si vlep do sešitu za 

Karla IV. 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

– dodržujte pořadí úkolů! 
1. Zopakovat si učivo v sešitě:  Neživá příroda – skupenství, nerosty, horniny, energetické 

suroviny. 

2. Písemně odpovědět na otázky níže. Postupuj jako u vlastivědy. 

3. Písemku si vlep do sešitu pod tabulku Vlastnosti látek. 

4. Kdo si nenakreslil ke kapitole Ekosystém park obrázek (park, květina, strom, živočich), tak 

si ho dokreslí. Stačí malý obrázek na konci stránky. 

 

 

 

Vlastivěda – opakování 

1. Který kníže založil Velkomoravskou říši?          …………………………………. 

 

2. Jaké nové náboženství podporoval v říši kníže Rastislav?        ……………………………….. 

 

3. Přišli na Velkou Moravu na Rastislavovo pozvání, aby pomáhali šířit novou víru v jazyce, 

kterému rozuměli i obyčejní lidé. Kdo to byl? 

 

…............................................     a      .......................................... 

4. Který rod byl v počátcích českého státu u moci?                 …………………………………… 

5. Co víš o knížatech Václavovi a Boleslavovi? 

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

 

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

 

6. Jak nazýváme stavby postavené v románském slohu?  ……………………………………………. 

7. Který český král získal dědičné právo na korunu a v kterém roce to bylo? 

  

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

8. Který panovník měl pověst velkého válečníka a využil ložiska stříbra (Železný a Zlatý)? 

 

…………………………………………………….. 

9. Václav II. zavedl v Čechách nové platidlo. Jak se jmenovalo?.......................................................... 

 

10. Když zemřou všichni mužští členové rodu, říkáme, že rod vymřel ….……………. 



Přírodověda - opakování 

1. Jaká tři skupenství látek nejčastěji rozlišujeme? 

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

2. Jak nazýváme přechod kapalné látky na plynnou látku?  ……………………………………….. 

3. Při jaké teplotě dochází k tuhnutí vody?  ……………………………………. 

4. Co tvoří nejsvrchnější pevný obal Země?  …………………………  a  ………………………….. 

5. Jaký je rozdíl mezi nerosty a horninami? 

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

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

6. Jmenuj nějaký nerost (minerál).  ……………………………………………….. 

7. Jmenuj 3 skupiny hornin, podle původu jejich vzniku (ke každé skupině uveď 1 příklad).  

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

(……………….……………)       (………………………………)    (……….…………………….) 

8. Jmenuj 2 energetické suroviny.      ……………………,   …………………… 


