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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 18. 05. – 22. 05. 2020 

 

Dobrý den,  

opět je tu práce pro domácí přípravu našich dětiček. 

Tentokrát jsem vše "nacpala" do jednoho souboru - výpisky z vlastivědy, přírodovědy, pracovní list 

z čj a tabulku na vzory rodu mužského. 

Už se těším na některé děti do školy. Ostatním dětem bude nadále chodit práce pro distanční 

vzdělávání z domova.  

Pokud budete mít nejasnosti s některými úkoly, neváhejte a volejte :-) 

S pozdravem, Tereza Folbrechtová 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
- Vzory rodu mužského! Rod mužský životný/ neživotný! 

 

-PS 34/ 1, 2 (cvičení 1 – je důležité si podstatné jméno rodu mužského říci v 1. pádě čísla 

jednotného, pak teprve určíš vzor!!!!! Stejně jako když chceme určit vzor u ostatních rodů) 

- tabulka do sešitu – doplň si všechny tvary vzorů rodu mužského, barevně (zvýrazňovačem, 

pastelkou) si zvýrazni koncovky - i/ y (uč. str. 123,124) 

- opakování slovních druhů – zopakuj si 10 slovních druhů, nahlédni do svého sešitu, vypracuj 

pracovní list 

 

MATEMATIKA 
- Geometrie - Konstrukce obdélníku!!! 

Stejné jako u čtverce, děti si zkusí na papír rýsovat obdélník KLMN, kdy /KL/ = 4 cm, /KN/ = 2 

cm; zase si zkusí všemi způsoby (uč. 120). Nejprve náčrtek obdélníku. Vyznačit, co víme o 

obdélníku= všechny úhly v obdélníku jsou pravé, sousední strany jsou na sebe kolmé a nemají 

stejnou délku, protilehlé strany jsou rovnoběžné a jsou stejně dlouhé.  

1. způsob - rýsují kolmice,  

2. zp. - Sestrojí dvě kolmé přímky, vyznačí si délky stran KL, KN a pomocí rovnoběžek sestrojí 

zbylé dvě strany, označí bod M 

3. zp. - Sestrojí dvě kolmice, pomocí kružítka přenesou délky stran KL, KN a z vyznačených bodů 

L a N znovu kružítkem naznačí zbylé dvě strany. Kde se kružítka protnou, vznikne bod M. Body 

pomocí pravítka spojíme do obdélníku. 

- uč. 123/ 1, 4 – rýsuj na papír jedním způsobem, který ti vyhovuje 

- žlutý PS 43/ 1, 2, 3, 4 

Aritmetika - procvičování látky: 

- uč. 104/1 – písemně do sešitu 

- uč. 105/ 1 (jeden sloupeček), 7 – písemně do sešitu 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
- ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz, tel. 722070860 

Pracovní sešit str. 49/ cv. 5 - napiš have nebo has. 

Doplň křížovku. Vybarvi papouška. 

  

VLASTIVĚDA 
- Marie Terezie, Josef  II.. 

 

- Učebnice str. 95 – 97 - přečti si kapitolu, včetně žlutých lišt, souhrn na závěr, ústně otázky 

- Výpisky do sešitu  - doplň slova, opiš nebo vlep do sešitu, podtrhni si nadpisy + důležité 

informace, pracuj s učebnicí 

Podívej se na videa - Dějiny udatného českého národa. 

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w (díl 73) 

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ (díl 74) 

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc (díl 75) 

https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ (díl 76) 

https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA (díl 77) 

https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk (díl 78) 

https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo (díl 79) 

 

PŘÍRODOVĚDA 

-Ekosystém louka 

- Učebnice str. 66 – 70 - přečti si kapitolu, prohlédni obrázky, souhrn na závěr 

- Výpisky do sešitu  - doplň slova, opiš nebo vlep do sešitu, podtrhni si nadpisy + důležité 

informace, pracuj s učebnicí. Nakresli si obrázek k tématu. 

Zkus si poznávačku rostlin: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_jarnirostliny.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w
https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ
https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc
https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ
https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA
https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk
https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_jarnirostliny.htm


 

Marie Terezie. Josef II. 

 

- po třicetileté válce ubylo obyvatelstva, a proto museli poddaní pracovat více na šlechtické 

půdě = robota (na svoje políčka jim nezbývalo tolik času a sil) 

- také platili poplatky a odváděli desátek ze své úrody 

- lid se proti tomu začal bouřit – nejznámější povstání na Chodsku (vedl je Jan Sladký- 

Kozina, byl popraven) 

…………………………………….. 

- Habsburská panovnice, první a jediná česká královna 

- vládla od roku ………….. do své smrti v roce 1780 

- po nástupu na trůn – boje se sousedními německými zeměmi 

- chtěla posílit vojsko – potřebovala dostatek financí 

- provedla součet lidu a půdy, aby zjistila, jak vysoké daně může poddaným určit 

- zlepšila životní podmínky nevolníkům (= lidé, kteří nebyli svobodní). Museli žádat svého  

 

pána, aby se mohli …………………………………………………………………… 

 

- upravila robotu poddaných – nový ……………………………………. 

- podporovala zakládání venkovských ……………. – děti se učili v rodném jazyce; čtení, 

psaní, počítání, náboženství a hospodářské práce (domácí práce) 

- zavedla papírové peníze, popisná čísla všech domů a mnoho dalšího 

………………………… 

- syn Marie Terezie 

- nejdříve vládl s matkou, po její smrti převzal vládu sám 

 

- zrušil …………………………………… - lidé už nepotřebovali ke všemu souhlas svého 

pána, robota však zůstala 

 

- povolil kromě katolického i další ………………………………  

 

- zrušil některé kláštery, kde pak nechal zřídit nemocnice nebo ústavy pro chudé a sirotky 

 

Marie Terezie a její syn Josef II. se svými mnohými činy řadí mezi „osvícenské“ panovníky.  

Osvícenství = v 18. století nový myšlenkový směr, který hlásal víru v sílu lidského rozumu 

Za vlády Habsburků se v českých zemích stále více prosazoval …………………..  jazyk 

-  zjednodušilo to komunikaci mezi úřady různých národů Habsburské říše 

- čeština se udržovala hlavně na venkově, mezi prostým lidem 

 

 



 

 

EKOSYSTÉM LOUKA 

Louka = n……. 

- přírodní ekosystém obhospodařovaný č…………………. 

- někdy je louka zakládána uměle 

- louky můžou sloužit jako p..………………. pro hospodářská zvířata nebo se 2x ročně sečou 

- posekaná tráva se suší na zimní období (jako krmivo) 

Poprvé se suší - s…….. . Podruhé se suší - o…………… 

- zkrášlují krajinu 

Rostliny luk 

TRÁVY 

……………………………………… 

…………………………………...… 

………………………………...…… 

………………………………..….… 

LUČNÍ KVĚTINY 

............................................................ 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Mezi lučními květinami najdeme byliny      léčivé  (např. ………………….…………………)                                                                                                                                                  

                                                                      jedovaté (např. …………………………………..) 

 

Živočichové luk 

BEZOBRATLÍ  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

PLAZI………………………………………. 

SAVCI 

………………………………………. 

………………………………………. 

PTÁCI 

……………………………………….. 

…………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

PRACOVNÍ LIST – opakování slovních druhů 

1. Nad každé slovo napiš číslem, o jaký slovní druh se jedná.  

(podstatná jména – 1, přídavná jména – 2, zájmena – 3, číslovky – 4, slovesa – 5, ….) 

Hajný v chládku lesa naslouchal šepotu větru, který dělal ššš. Milý příteli! Slyšíš hudbu? 

Z komína vycházel hustý kouř. V zimě bývá ve čtyři hodiny tma. 

2. Z těchto podstatných jmen utvoř přídavná jména. Vzor: pýcha – pyšný 

Chleba_______________________ 

Bolest_______________________ 

Hluchota_____________________ 

Moře________________________ 

Les__________________________ 

3. Podtrhni: červeně – podstatná jména, zeleně – předložky, modře – slovesa. 

Maminka a Natálka spěchají do školy. 

Přines tátovi z dílny kleště. 

Na jaře kvetou ovocné stromy a keře. 

Ve městě žije více lidí než na vesnici. 

Po poli běhají dva malí zajíčci. 

4. Za předložky doplň vhodné slovo nebo slovní spojení. Např. na vysoké věži 

po______________________, 

do__________________________, 

od_______________________, 

s_______________________, 

z___________________________,  

kromě____________________, 

o__________________________, 

bez______________________, 

mezi______________________, 

pod_______________________,  

5. Napiš vždy dvě slovesa, která začínají daným písmenem. 

S ________________________    ____________________________ 

P_________________________   ____________________________ 

M________________________   ____________________________ 

6. Z článku vyber vhodná slova a doplň je do tabulky k příslušným slovním druhům. 

Pštrosi jsou vysocí ptáci. Včetně hlavy s dlouhým krkem měří přes dva metry. Neumí létat a patří  

mezi rychlé, dobré běžce.  

 

 



 

 

 

podstatná jména přídavná jména  slovesa předložky spojky 

                  

     

     

     

     

     

TABULKA – VZORY RODU MUŽSKÉHO - pán, hrad, muž stroj  

-doplň podle učebnice, zvýrazni si koncovky I/Y – uvědom si, kde píšeme jaké I/Y (měkké – tvrdé 

vzory) 

- zastřihni si okraje a vlep do sešitu …. 

Vzory podstatných jmen rodu mužského 

 TVRDÉ VZORY MĚKKÉ VZORY 

               PÁN HRAD MUŽ STROJ 

 
 
 

jednotné číslo 

1. p.     

2. p.     

3. p.     

4. p.   
 

  

5. p.     

6. p.     

7. p.     

 
 
 
 



 
 

 
množné číslo 

1. p.     

2. p.     

3. p.     

4. p.     

5. p.     

6. p.     

7. p.     

 

 


