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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 01. 06. – 05. 06. 2020 

 

Dobrý den,  

posílám další práci pro děti.  

Vypracované úkoly dále posílejte jako doposud.  

Děkuji a moc moc zdravím děti, 

TF 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
– Procvičování I/Y u podstatných jmen rodu mužského 

Tabulka - Vzory zakončené na samohlásku, doplň a vlep do sešitu (podle uč. str. 124) 

PS – str. 36/ 6, 7 (pozor na určení životnosti u některých slov – viz nahrávka v mailu), 8 

Uč. – str. 126/ 12 a) - první odstavec – písemně do sešitu 

Uč. – str. 127 – Pamatujte si! + 127/ 15 (ústně) 

 

Vzory rodu mužského – zakončené na samohlásku 

 

pád 
PŘEDSEDA SOUDCE 

jednotné číslo množné číslo jednotné číslo množné číslo 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

 

MATEMATIKA 

– Číslo milion 
PS – str. 17 (pozor – u cvičení 17/5 a) - je nutno znaménko mínus změnit na plus) 

Učebnice str. 87/3, 6 – písemně do sešitu 

 

Geometrie – Obvod trojúhelníku a čtverce 

 



 

 

 

1. Učebnice str. 125 (nebo 127) – prostuduj si návody a vzorečky (kdo chce, může si pustit video 

s návodem, ale nebojte, je to jednoduché https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-51/) 

2. PS žlutý – 46/1, 2; 47/1, 3 (pozor, někde musíš převést na stejné jednotky!!!)  

 

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

Pracovní sešit str. 72  - popiš části těla. Obrázek vymaluj. 

Pracovní sešit str. 71,72 – dole, doplň vlastnosti lidí. Do sešitu piš věty jací jsou (He is small. atd). 

 

VLASTIVĚDA 
– Já a ti druzí 

- učebnice str. 102 – 104 – přečti si část kapitoly 

- výpisky do sešitu – doplň slova, opiš nebo vlep do sešitu, podtrhni si nadpisy + důležité informace, 

pracuj s učebnicí. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

– Ekosystém rybník 

- učebnice str. 71 – 75 - 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. 

 

 

Ekosystém rybník 

 -společenstvo rostlin a živočichů vytvořené člověkem (rybník = uměle vytvořený) 

Funkce rybníků = ……………………………………………… 

                              ……………………………………………… 

                              ……………………………………………… 

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

Rybníkářství – má v Čechách velkou tradici  

rybníkářské oblasti např.: ……………………………………………………………………… 

 

ROSTLINY 

Vlhkomilné – zpevňují břehy: 

………………………………………..... 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Vodní – rostou přímo ve vodě: 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-51/
mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz


…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………….……… 

………………………………….………  

 

ŽIVOČICHOVÉ 

Ryby: ..………………………………..................................................................................... 

Obojživelníci: …………………………………………………………………………………. 

Ptáci: …………………………………………………………………………………………... 

Plazi: …………………………………………………………………………………………… 

Savci: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

- žijeme v lidské společnosti, mezi ostatními lidmi 

 = vznikají …..……………………………… vztahy 

- někteří lidé jsou nám blízcí, jsme s nimi v častém kontaktu – patříme do stejné  

..................................................................... skupiny 

Např.: ………………………….…                                

…..……………………………….. 

…………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

 

Ve skupinách se sejdou různí lidé, s různými vlastnostmi 

- dodržovat pravidla slušného chování a té dané skupiny 

- tolerovat se  

- komunikovat 

 

KOMUNIKACE 

= …………………………………… se s ostatními lidmi 

- snaha o to, aby nám ostatní porozuměli a my porozuměli jim 



 

                                       pomocí  …………… 

komunikace 

                                       beze  ………… (…………………………………………… 

                                                                   …………………………………………… 

                                                                   …………………………………………….) 

- někteří lidé mají ztíženou možnost dorozumívání se s ostatními lidmi 

 (lidé se sluchovým, zrakovým, tělesným postižením) 

- ke komunikaci používají jiné prostředky nebo pomůcky,  

 

např. ……………………………………………………………………………….. 


