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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník   

TÝDEN 14.4. – 17.4.2020 

 

 

Milí rodiče, 

zasílám práci pro děti na "povelikonoční" týden.  

V příloze je také pracovní list na procvičování českého jazyka, instrukce jsou napsány na 

začátku listu. 

Výpisky do vlastivědy jsou součástí přílohy 6_úkoly pro domácí přípravu žáků... 

Kdykoliv se na mě můžete obracet s dotazy či problémy.  

V příloze je také k dispozici email na pí. uč. Stromajerovou. 

 

Musím děti pochválit, pracují pilně. Skoro všichni mají většinu práce hotovu. Občas se objeví 

chybičky, ale to nevadí. Věřím, že si ji děti opraví a poučí se z ní. 

 

Prožijte klidné a slunečné Velikonoce a moc ode mne pozdravujte děti.  

Tereza Folbrechtová 

  

 

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování látky - skloňování podstatných jmen rodu ženského, doplňování I/Y 

- pracovní list – v příloze 

Slohové úkoly – učebnice s. 128/1 – ústně, 129/2 – odpověz písemně do sešitu ČJ 

                         -učebnice s. 131,132/6 – přečíst „O bílé paní“, 132/6a - popis napiš do sešitu 

 

MATEMATIKA 

Procvičování látky – písemné dělení, písemné násobení, převody jednotek 

PS – str. 11/ 4, 5, 6 

      -str. 12/ 4, 5 

      -str. 14/ dokončit stránku 

Uč. – 74/ 3 – písemně do malého sešitu 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vylušti přesmyčky: TRISK, LUBOSE, SESHO, THRIS. 

Pracovní sešit str. 45/cv. 5 - doplnit věty. 

Pracovní sešit str. 46/A-F - překlad vět, překlad poslat na můj email. 

ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz 

 

 

VLASTIVĚDA 

1. Přečti si znovu výpisky o Karlu IV. Do sešitu vlastivědy si napiš pod sebe velká barevná 

písmena K, A, R, E, L – ke každému písmenu zkus vymyslet slovo nebo více slov, která 

začínají na stejné písmeno a souvisí nějak s Karlem IV. (k písmenu K bys mohl např. napsat 

Karlovy Vary-toto město založil Karel IV., ty vymysli něco jiného ). Když si nebudeš 

vědět rady, poraď se s internetem (www.wikipedie.cz) nebo s mamkou, taťkou… 

2. Jan Hus - učebnice str. 87 

- přečíst 1 stránku v učebnici, nezapomeň na žlutou lištu po straně  

- vlepit nebo opsat výpisky do sešitu a doplnit chybějící slova, podtrhni si barevně 

nadpis a důležité informace (výpisky níže) 

- mrkni na https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Ekosystém potok a řeka - učebnice str. 56 – 59 – přečíst text, prohlédnout si obrázky 

-učebnice str. 58/ úkoly 1,2 (ústně) 

- při procházce pozoruj přírodu kolem potoka či řeky – znáš nějaké stromy, keře, byliny, které 

v okolí potoka/řeky rostou? Pokud ne, zeptej se nebo je zkus najít v atlase rostlin. 

 

JAN  HUS 
 

Po smrti Karla IV. nastupuje na trůn jeho nejstarší syn ……………………… 

 

- je to panovník slabý, nezvládá udržet pořádek ve své zemi, raději se věnuje lovu 

- České království prožívá zlé časy (zloději, loupeživí rytíři) 

- navíc epidemie moru = smrtelná nemoc, která se šířila kvůli špatné hygieně  

 

V církvi dochází k rozporům - má 3 papeže 

 

Lidé kritizují, že kněží hromadí m…..……………. , touží po m…………  a nežijí podle  

 

k………..…………….. zásad. 

- za své služby si nechávají bohatě zaplatit (křtiny, svatby, pohřby) 

- prodávají „odpustky“ – když zaplatíš, Bůh ti odpustí hřích 
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Proti rozmařilému životu církve vystupuje ………..   ……….. (mistr) 

- vystudoval pražskou univerzitu, působil tam poté jako učitel, byl vysvěcen na kněze 

- výborný řečník, kázal v Betlémské kapli 

 

- nabádal kněží, aby žili v ch………………. a pomáhali potřebným 

- církevním hodnostářům se nelíbilo, jak Hus mluví a uvrhli ho do „klatby“ (nemohl se 

účastnit bohoslužeb) 

- Hus tedy odešel z Prahy na venkov, kde dál kázal 

 

koncil v Kostnici 

- v německém městě Kostnice zasedal sněm (= koncil) kněží a biskupů, aby zvolili jediného 

papeže 

- byl přizván i mistr Jan Hus – aby obhájil své učení 

- byl však hned  u………………… a nemohl vůbec své myšlenky vysvětlit 

- nabádali ho, aby své názory o……………………, ale on to odmítal 

 

Proto byl prohlášen za kacíře, odsouzen k smrti a dne ……………………… upálen. 
(v tento den si připomínáme památku m. J. Husa = státní svátek) 

 

Jan Hus napsal mnoho knih - např. O církvi  

 

Zjednodušil tehdejší spřežkový pravopis, zavedl tečku (nyní háček) a čárku nad písmeny. 

 koczka -  kocka (Hus) – kočka (dnes) 

 maama – máma (Hus) – máma (dnes) 

 zziwot – ziwot (Hus) – život (dnes) 

 

Husovo učení se šířilo i po jeho smrti – jeho následovníci =  h………………. 

 

- jejich symbolem se stal  k………………  

- chtěli žít podle Ježíše Krista – v chudobě, svornosti, lásce, všichni jsou si rovni 

 

- založili město …………….., kde žili podle těchto zásad 

 



Procvičování – skloňování podstatných jmen rodu ženského 

Děti mohou vyplnit cvičení perem na vytištěný pracovní list (pak mi ho prosím ofoťte) nebo 

můžou vepsat odpovědi v počítači a poslat mi list mailem na mou adresu . 

1. Urči vzor podstatných jmen. 

zima  ryby  noc  

pampelišky  loď  ozdoba  

Litomyšl  silnice  neteř  

mrkev  ovce  dívka  

hospodyně  polévka  sklenice  

klec  učnice  stráň  

 

2. Skloňuj podstatná jména v množném čísle a uveď vzor. 

 1. PÁD                7. PÁD         VZOR 

CESTA    

HRANICE    

ZÁLUDNOST    

PEC    

SPRAVEDLNOST    

KOUPEL    

KAŠE    

PEVNOST    

CENA    

PETRŽEL    

 

3. Doplň i/y. 

Skál__  se tyčí nad celou oblast__  Hřenska. V láhv__  se sladkou minerálkou se 

topily včel__ i vos__. Kupujeme stále nové barv__. Ve věž__ch se vždy skrývají 

nějaká tajemství. Určitě znáš tu pohádku s Janem Werichem o sol__ a lásce. 

Svatební místnost__ zdobily kytice různých lili__. Na pánv__ch se smaží různé 

mořské potvůrk__. V prodejně obuv__ jsou vlídné prodavačk__. Po horských 

silnic__ch nad propastm__ se bojím jezdit. Stodol__ se jen hemžily myšm__. 
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