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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník

TÝDEN 25. 05. – 29. 05. 2020

Vážení rodiče, 
posílám v přílohách další várku práce pro děti na příští týden. 
Děti, které pokračují distanční výukou, si budou pracovat jako doposud a pošlou mi hotovou 
práci ke kontrole. 
Děti, které budou chodit do školy, budou tyto úkoly dělat ve škole.
Posílám však úkoly všem, abyste měli přehled, co budeme dělat.
Přeji vám krásný den a jsem s pozdravem,
TF

ČESKÝ JAZYK

– Vzory rodu mužského, psaní i/y podle vzorů

PS – str. 35/ 3 – vezmi si k ruce tabulku, kde máš vypsané všechny tvary vzorů. Když si 
nebudeš jistý, podívej se do tabulky na tvar vzoru v daném pádě. 
Nejdříve musíš určit vzor.
např. SOKOL – určím životnost/neživotnost, sokol je živočich = vzor životný. 
Kdo, co? SOKOL – končí na souhlásku, musím si říci v 2. pádě 
2. pád- bez koho, čeho? Bez sokola jako bez pána, to znamená SOKOL = vzor PÁN. 
1. p., č. mn. – kdo, co? Sokoli jako páni – píšu měkké i. 
4. p., č. mn. – vidím koho, co? Vidím sokoly, jako vidím pány – píšu tvrdé y. 
7. p., č. mn. – s kým, čím? Se sokoly, jako s pány – píšu tvrdé y.
Stejně pokračuj u dalších slov.

PS – str. 35/ 4 – pracuj stejně jako u cvičení 3. 
PS – str. 35/ 5 – 5. pád, oslovujeme, voláme. Pročti si dobře zadání
Uč. 125/ 11 – najdi co nejvíce podstatných jmen rodu mužského a urči u nich vzor – písemně 
do sešitu (např.: strom (hrad))



MATEMATIKA

– Číslo milion - dodržuj pořadí úkolů
Piš čísla pečlivě, odděluj malou mezerkou vždy po třech číslicích, pro přehlednost!!
1. učebnice str. 86 – prostudovat tabulku
2. uč. str. 86/ 1, 2  - ústně
3. uč. str. 86/ 3, 4 – písemně do sešitu

             87/ 1, 2 – písemně do sešitu
4. PS str. 16 – celá

ANGLICKÝ JAZYK

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

Opakovat abecedu. Uč. str. 55 My world Our pets. Přeložit do češtiny.

VLASTIVĚDA

– Lidé kolem nás - Moje rodina

- Učebnice str. 98 - 101, přečti si kapitolu - včetně modrých lišt a souhrnu na závěr; ústně 
zodpověz otázky

- Výpisky do sešitu - doplň slova, opiš nebo vlep do sešitu, vybarvi si nadpis, podtrhni si 
nadpisy + důležité informace, pracuj s učebnicí

.-      nakresli svůj rodokmen

PŘÍRODOVĚDA

- Ekosystém louka

- Pracovní list (2 stránky)
- Listy si vytiskni (i černobíle), vypracuj si je a vlep do sešitu PŘV za kapitolu Ekosystém 

louka. Můžeš si jednotlivé části rozstříhat a vlepit postupně. Nebo si obrázky jednoduše 
překresli do sešitu a odpověz na otázky, dopiš názvy rostlin a živočichů.

- S vypracováním úkolů ti pomůže učebnice nebo se poraď s internetem. Když zadáš do 
vyhledávače např. „traviny“ – najdeš jednotlivé druhy, jejich názvy a fotografie.

mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz


MOJE RODINA
- rodina = rodiče a alespoň 1 dítě 
- dříve v jedné domácnosti žilo více členů rodiny – prarodiče, další příbuzní

- někdy v rodině chybí jeden z rodičů, takovou rodinu nazýváme = ………………………..

- v současnosti je postavení ženy a muže v rodině r………………………………

- oba se starají o výchovu a výživu dětí, společně se podílejí na rozhodování o rodinných 
záležitostech

- mají v rodině stejná p…………………. a stejné p………………..

Práva a povinnosti rodičů a dětí zajišťuje Z………… o r…………………

Povinnosti rodičů:                                                          

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

 Povinnosti dětí:

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

Stává se, že děti ztratí své rodiče, nebo se rodiče o své děti nemohou starat.

- stát zajišťuje pro tyto děti náhradní výchovu

1. osvojení = A…………….

2. p………………………… péče
3. ústavní výchovná zařízení - ………………..…....... ústavy, ………………….. domovy

___________________________________________________________________________

MŮJ RODOKMEN



Louka

1. Vylušti křížovku. Do věty pod křížovkou doplň tajenku.
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1. Pták, který si staví hnízda na komínech.
2. Nesprávný lidový název slunéčka sedmitečného.
3. Název stonku travin.
4. Plaz, který v nebezpečí nepříteli zanechá svůj ocásek.
5. Nejčastější rostliny luk.
6. Modří motýli.
7. Druhový název včely (včela m….á)
8. Skákavý hmyz.

Tajenka: Louky, na kterých se nechává pást dobytek, nazýváme 
………………………

2. Doplň názvy lučních travin:

              



L ……………………               P……………………..           S …………….        
P …………

    luční                                  luční                       
laločnatá                
plazivý

3. Poznej následující luční 
rostliny a spoj je čarou 
se správným
názvem.
                               

       pampeliška lékařská
         
          řebříček obecný

                                                      
            zvonek rozkladitý
  
                                                                    sedmikráska chudobka

                                                   mateřídouška obecná
                    

                 jetel luční                                   

                                                             

      
4.Poznej následující živočichy, žijící na loukách, a spoj je čarou se 
správným názvem.

          slunéčko
sedmitečné                    



              babočka paví oko                                                                         

               čmelák zemní

              

             babočka kopřivová

                kobylka zelená

             otakárek fenyklový  


