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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 27. 4. – 30. 4. 2020 

 
Dobrý den, 

posílám další várku práce pro děti. 

V příloze je již správný email na paní učitelku Stromajerovou, pokud budete potřebovat konzultaci 

s AJ. 

Užívejte si slunečné dny a pokud budete cokoliv potřebovat, ozvěte se mi. Moc pozdravujte děti. 

Tereza Folbrechtová 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

 
– opakování střední, ženský rod 

-učebnice 134/ 1 – napiš vzory do svého sešitu a k nim připiš slova, podle zadání 

                 135/ 2 – do sešitu si napiš 2 chybějící slova a k nim vzor, podle zadání 

-pracovní list – procvičování  

-vypravování – podle obrázkové osnovy napiš vypravování. Ke každému obrázku napiš 2 -3 věty. 

Piš věty nebo kratší souvětí, piš spisovně – když si nejsi jistý, poraď se s rodiči. Nejdřív si promysli, 

co budeš psát, napiš si vypravování nanečisto. Snaž se, aby se ti často neopakovala stejná slova. 

Nakonec vypravování krasopisně přepiš do sešitu ČJ. 

-Nezapomínejte na čtení a čtenářské listy! 

  

 

MATEMATIKA 

 

– Neznámé číslo 

Učebnice str. 76 – Přečti si rámečky nahoře. 

                       76/ 2, 3 – písemně do sešitu 

PS – 10/ 1, 2, 3, 5 

Geometrie – na volný list papíru; (klidně rýsuj ke kružnicím a trojúhelníku z minula). Ke každému 

cvičení si napiš zápis - co víš (co rýsuješ, jak se to jmenuje, délky stran, pravý úhel atd.) 

1. Narýsuj libovolný pravoúhlý trojúhelník CDE a vyznač v něm pravý úhel. Změř strany 

trojúhelníku v milimetrech. Názvy stran a výsledky svého měření zapiš k narýsovanému 

obrázku. Které dvě strany jsou na sebe kolmé? Zapiš kolmice k obrázku. 

2. Narýsuj trojúhelník KLM, kdy /KL/ = 53 mm, /LM/ = 53 mm, /MK/ = 53 mm. Jak 

nazýváme takový trojúhelník? Zapiš si to k narýsovanému trojúhelníku. 

Pokud jsi zapomněl symboly a názvy v geometrii, najdi je v učebnici matematiky. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

- ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz 

How many? = anglická otázka KOLIK pouze počitatelná pod. jména; prosím zapsat do sešitu. 

Pracovní sešit str. 67/cv. 4, 68/ cv. 5- křížovka. Udělat na papír pohlednici a napsat anglickou  

mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz


 

adresu vymyšlenou a vzkaz.                                                                                                              

Pro rychlejší žáky: Napiš jednoduchý recept na jídlo, které máš rád. Uč. str. 55/ překlad 

a,b,c.                                               

 

 

VLASTIVĚDA 

 

– dodržuj pořadí úkolů! 
1. Zopakuj si učivo: Karel IV. + Jan Hus a České země v době husitské – zde se zaměř na 

Lucemburky - Václav IV., Zikmund Lucemburský  

2. Vypracuj si test - zakroužkuj správnou odpověď. Zkus to napoprvé opravdu zpaměti. 

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

tužkou si test oprav . Můžeš se oznámkovat, jestli chceš. List testu si trochu zastříhni a 

vlep do sešitu. 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

- Pozorování přírody 
Do svého sešitu si narýsuj tabulku (ukázka níže) a do ní napiš názvy rostlin (byliny, keře, stromy), 

které jsi při svém pozorování viděl. Barevně vyznač ty, které zrovna kvetou. Mohou to být rostliny 

z vaší zahrady nebo z volné přírody. Zkus zjistit celé jméno rostliny např. smetanka lékařská. Napiš 

alespoň 12 rostlin. 

 

Pozorování přírody: 

BYLINY  

KEŘE  

STROMY  

 

TEST - Lucemburkové 

1.Který velký válečník byl otcem Karla IV.? 

a) Zikmund Lucemburský 

b) Jan Lucemburský 

c) Lucemburk Lucemburský 

2. Kdo byl manželkou Jana Lucemburského? 

a) Blanka z Valois 

b) Přemysla Otakarovna 

c) Eliška Přemyslovna 

3. Jak zemřel Jan Lucemburský? 

a) slepý v bitvě u Kresčaku  

b) hluchý v bitvě u Kresčaku  

c) doma na vysoké horečky 

4. Kdo jsou Karel IV. a Václav? 

a) bratři 

b) bratranci 

c) je to jedna a ta samá osoba 

5. Karel IV. žil ve: 

a) 12. století 

b) 14. století 

c) 16. století 

6. Karel IV. byl vychován: 

a) V Německu 

b) Ve Francii 



c) V Itálii 

7. Karel IV. byl jako první český panovník 

korunován: 

a) císařem 

b) papežem 

c) písařem 

 

 

 

 

8. Koruna, kterou nechal Karel IV. zhotovit, se 

jmenuje: 

a) svatováclavská 

b) svatovítská 

c) svatokarelská  

9. Univerzita, kterou Karel IV. v Praze založil, 

později dostala jméno: 

a) Karlova Univerzita 

b) Masarykova Univerzita 

c) Univerzita J. E. Purkyně 

10. Nástupcem Karla IV. byl: 

a) Zikmund Lucemburský  

b) Václav IV. 

c) Jan Žižka 

11. Církev v době vlády Václava IV. prodávala: 

a) hříšenky  

b) omluvenky 

c) odpustky 

12. Mor byla: 

a) smrtelná nemoc 

b) bohyně smrti 

c) smlouva mezi státem a církví o 

spolupráci 

13. Kdo převzal vládu po Václavu IV.? 

a) Zikmund Lucemburský 

b) Jan Hus 

c) Jan Lucemburský 

14. Jak odešli Lucemburkové z českého 

trůnu? 

a) Češi je vyhnali 

b) přesídlili do severní Itálie 

c) vymřeli po meči 

  



PRACOVNÍ LIST 

1. Najdi v řadě slovo, které je napsáno chybně, a škrtni ho: 

a) s dívkami, s letadly, s kartami, se slovesi 

b) z Ostravy, z Jihlavy, z Boleslavy, z Příbrami 

c) na židli, na zemy, na poli, na nebi 

  

2. U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor: 

 pád číslo rod vzor 

s maminkou     

bez lepidel     

u zahrady     

Petro!     

pod umyvadly     

na hříbata     

 

3. O která podstatná jména se jedná? Vylušti je a do závorky napiš vzor, podle kterého se 

skloňují: 

 

KUSNĚ      _______________  (……………) 

 

TSODAR     ________________(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 

 

KYČIVC   _________________(………...) 

 

CLEK       __________________(……………) 

 

EESL      ____________(……………) 

 

ZÁVA     __________________(……………) 

 

ŽÍKRUTOK     _________________(……………….) 

 

  



OBRÁZKOVÁ OSNOVA 

 

 


