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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník

TÝDEN 11. 05. – 15. 05. 2020

Dobrý den,
posílám další várku práce pro děti na příští týden.
Doufám, že se práce daří. Kdybyste měli zájem, volejte, můžu s dětmi probrat po telefonu.
Mějte se hezky a pozdravujte děti :-)
Tereza Folbrechtová

ČESKÝ JAZYK

- VZORY RODU MUŽSKÉHO!!! – pracujte podle pořadí níže!!!!

1. Učebnice str. 120 – prostudovat tabulku, naučit se vyjmenovat vzory rodu mužského, vědět, které
jsou životné a které neživotné
- Abychom mohli určit vzor, musíme si podstatné jméno říci v 1. pádě čísla jednotného. Pokud je

slovo zakončeno na SOUHLÁSKU = vzory pán, hrad, muž, stroj. Pak si musíme říci slovo 
v 2. pádě (bez koho, čeho?) a určit, zda je životné/ neživotné – podle koncovky určíme vzor. ---
Pokud slovo končí v 1. pádě na samohlásku A = vzor předseda
Pokud slovo končí v 1. pádě na samohlásku E = vzor soudce

2. tabulka – v příloze, vyplnit podle uč. str. 120, vlepit do sešitu
3. učebnice s. 120/ 6 – písemně do sešitu
4. pracovní list + (pro rychlíky) vybarvovačka. Procvičování určování vzorů rodu středního, 
ženského a MUŽSKÉHO. Vypracuj nejdřív cvičení z učebnice.

MATEMATIKA

- opakování a procvičování látky

PS – strana 15/ 7, 8, 9
PS – strany 20, 30 
U převodů jednotek objemu asi děti zapomněly - 1 hl (hektolitr) = 100 l (litrů), uč. str. 84

ANGLICKÝ JAZYK

- ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz, tel. 722 070 860
- učebnice str. 49 přečíst a přeložit článek. Read and match. who is Bendy do sešitu 

mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz


VLASTIVĚDA

 - České povstání proti Habsburkům. Třicetiletá válka.

- Učebnice str. 93 – 95 – přečíst kapitolu, včetně žlutých lišt, souhrn na závěr, otázky
- Výpisky do sešitu  - doplnit slova, opsat nebo vlepit do sešitu, podtrhat nadpisy + důležité 

informace, pracuj s učebnicí

PŘÍRODOVĚDA

- Živočichové polí

- Znovu prohlédnout a pročíst obrázek v učebnici na str. 62-63
- Doplnit a vlepit nebo opsat výpisky do sešitu (výpisky níže). Podtrhnout barevně nadpisy, 

důležité informace. Pracuj s učebnicí
- Děti si zkusí 2 cvičení online – viz odkaz (poznávačka rostlin a pár otázek k tématu), pokud 

nebudou vědět, ať si vezmou k ruce učebnici, tam jim některé obrázky pomůžou

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny1.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------

České povstání proti Habsburkům. Třicetiletá válka.

Habsburští panovníci omezovali svobodu a práva české šlechty i měšťanů.

- Češi se vzbouřili a dva císařské úředníky vyhodili z okna císařské kanceláře

- tak začalo v roce ………… české povstání proti ………………………….

- povstání bylo ukončeno bitvou na ……………………… v roce …………..

- čeští vzbouřenci byli v bitvě  ……………………., 

- císař vůdce povstání potrestal – některé uvěznil, některé nechal ………………………

Po tomto povstání byla česká práva krutě potlačena.                                                                   

- nad češtinou postupně převládla ……….………….

- jediným povoleným náboženstvím bylo ………………………….. (lidé jiné víry museli 
přestoupit na katolickou víru nebo odejít ze své vlasti)

- mnoho lidí včetně šlechty muselo ze země uprchnout (např. Jan Amos Komenský – uznávaný 
učitel)

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny1.htm


České povstání vedlo k dlouhé válce, která zasáhla celou Evropu

= …………………………….. válka

- cizí vojska pustošila naši zemi, ničila města, loupila, zabíjela 

- lidé trpěli hladem a nemocemi

Po skončení třicetileté války přicházelo do české země mnoho cizinců – mistrů stavitelů, sochařů, 
malířů.

.-  podíleli se na obnově zničených měst, zámků, kostelů

- přinesli do Čech nový umělecký sloh = ……………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Živočichové polí:

- pole a jeho okolí je životním prostředím pro mnoho živočichů – mají zde potravu a úkryt

- živočichové jsou zbarvení tak, aby splývali s okolím, chrání se tak před nepřáteli

Ptáci: ………………………….….…..….

          ………………………………...…..

          ……………………………………..

          ……………………………………..

Savci: …………………………….……….

           ……………………………………..

           ……………………………………..

           ……………………………………..

           ……………………………………..

Bezobratlí: ..……….………………………….

                  .…….…………………………….

                  ……………………………………

                  ……………………………………

Někteří živočichové škodí na rostlinách pěstovaných na polích, nazýváme je ……………………….

např.: …………………………………………………………………………………………………





 Tabulka – doplň vzory, vystřihni a vlep si do sešitu čj (podle uč. str. 120)

Podstatná jména rodu mužského zakončená v 1. pádě na:

SOUHLÁSKU SAMOHLÁSKU
          -a                              -e

1. pád

2. pád

Životný/
Neživot.

PRACOVNÍ LIST

1. V textu vyhledej všechna podstatná jména - podtrhni je:  

Svítili si rozžatými lampami. Měsíci se na nebi krásně svítilo. V cirkuse

předvedli artisté zábavné, ale náročné, vystoupení.  Bratranče, počkej na 

mě! Hoši koupili svým děvčatům čokoládovou směs. Dnes jsme měli 

maso v mrkvi s cibulemi. Obešli se bez vůdce. 

2. Do tabulky vypiš podstatná jména z     cvičení 1 a urči u nich rod, číslo pád a vzor:  

SLOVO ROD ČÍSLO PÁD VZOR

3. V     tabulce u slov rodu mužského potrhni červeně ta, kterou jsou životná, modře ta,   
která jsou neživotná:



Pro rychlíky, dobrovolné……


