
 

 

 

9_úkoly pro domácí přípravu žáků_19. týden_04. 05. - 07. 05. 2020 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 04. 05. – 07. 05. 2020 

 

Dobrý den, milí rodiče, milí čtvrťáci. 

Posílám další práci na příští týden.  

Doufám, že se dětem práce daří. Pokud byste chtěli nějakou konzultaci, prosím volejte, pište - můžu 

dětem vysvětlit látku přes videohovor. 

V matematice budou děti zkoušet rýsovat čtverec, posílám odkaz na video na youtube a vřele 

doporučuji ke shlédnutí. Jinak je vysvětleno i v učebnici. 

Užijte si komorní pálení čarodějnic a 1. máj :-) 

S pozdravem, Tereza Folbrechtová 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

 
1. - procvičování ženský rod – i/y, opakování vyjmenovaná slova – i/y 

- uč. 119/ 5a – ústně (hodí se ti i do vlastivědy) 

- uč. 116/ 9a – písemně do sešitu 

- uč. 68/ 1 – písemně do sešitu. Použij přesné tvary slov, pokud už jsi zapomněl – zalistuj ve svém 

sešitu čj. 

2. - Mužský rod – životný/ neživotný !!!!NOVÁ LÁTKA!!!! 

Mužský rod určíme u těch podstatných jmen, na která můžeme ukázat TEN. Podstatná jména rodu 

mužského můžeme rozdělit podle 6 vzorů - PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE. 

Ale než se naučíme zařazovat slova podle vzorů, naučíme se je rozdělit do dvou velkých skupin.  

1. rod mužský ŽIVOTNÝ – označuje živé osoby a zvířata (král, ježek, lev, hokejista) 

2. rod mužský NEŽIVOTNÝ – označuje rostliny a ostatní věci (keř, dub, štětec, hokej) 

- podívej se do učebnice na str. 121 a prostuduj žlutou tabulku Pamatujte si! 

- procvič si rozlišování slov rodu mužského životného a neživotného 

-Uč. 118/ 2 – písemně do sešitu (rozděl slova do dvou sloupečků- jeden nadepiš Ž (životný), druhý 

N (neživotný) 

3. - Nezapomínejte na čtení a čtenářské listy! 

  

 

MATEMATIKA 

 
-Geometrie: Konstrukce čtverce !!! NOVÁ LÁTKA!!! 

 (budeme potřebovat tužku č. 3, pravítko s ryskou, další pravítko, kružítko) 

Co víme o čtverci? Má 4 strany, 4 vrcholy. Sousední strany jsou na sebe kolmé. Protilehlé strany 

jsou rovnoběžné. Všechny strany jsou stejně dlouhé!!! 

-Učebnice str. 122 – Konstrukce čtverce a obdélníku. (Baruška Kadeřábková a možná ještě někdo další 

má jinou učebnici, takže hledají na jiné straně). Zde jsou 3 způsoby, jak sestrojit čtverec a obdélník. Děti 

si zkusí narýsovat pouze čtverec. 

-na odkazu níže je perfektně ukázáno, jak narýsovat čtverec prvním způsobem (pomocí pravítka 

s ryskou). Děti můžou zároveň rýsovat s panem učitelem, mohou si zastavit video, vrátit si ukázku, 

pustit si ho několikrát za sebou, když budou potřebovat. Stačí cvičení a) 
https://www.youtube.com/watch?v=npxmJgI4Nno&feature=emb_rel_end 

https://www.youtube.com/watch?v=npxmJgI4Nno&feature=emb_rel_end


 
 
 

 

 -Na volný list papíru si vyzkoušej všechny způsoby rýsování. 

-Nejprve si udělej jednoduchý zápis o tom, co budeš rýsovat, můžeš si udělat náčrtek–stačí jednou 

-Narýsuj tři čtverce ABCD, kdy /AB/ = 6 cm – každý jiným způsobem – podle učebnice 

(Buď přesný, netlač na tužku, pravítko drž pevně, když rýsuješ. List si podepiš a uschovej ho do 

pracovního sešitu.)  

Pokud si nebudete vědět rady, nebudete si jistí, určitě mi volejte a můžu rýsovat s dětmi po telefonu 

  
-Aritmetika: Nový PS – str. 26, 29 – procvičování a opakování 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz 

Text book page: 69 My World, please translate in to Czech  - přeložit a, b, c, d, použít 

slovník                                      

 

 

VLASTIVĚDA 

 
Život ve městech a na zámcích. Nástup Habsburků. 

- Přečti si kapitolu v učebnici str. 90 – 92 

 

Život ve městech a na zámcích. Nástup Habsburků. 

Život ve městech 

- po husitských válkách města zpustošena 

- až za vlády Jiřího z Poděbrad – znovu výstavba kostelů, …………………………………. 

radnice = místo, kde zasedala městská rada - složená z konšelů 

(dnešní městský/ obecní úřad - zastupitelé) 

- mnoho řemeslníků – ti se podle jednotlivých řemesel sdružovali do ……………. 

- cech zaručoval dobře odvedenou práci a odpovídající cenu zboží 

- mistr – učil ve své dílně učedníky a ………………… svému řemeslu 

Konec středověku – počátek novověku 

- z Itálie přichází nový životní styl a umělecký sloh = ………………………. 

- šlechta opouští studené hrady a buduje si zdobené, vzdušné a pohodlné …………… - 

v okolí parky a zahrady, na svých panstvích zakládají pivovary, hospodářské dvory, rybníky 

Nástup Habsburků 

roku 1526 - nový český král – …………………………… z rodu Habsburků  

- vládl v Čechách, v Rakousku i v Uhrách (dnešní Maďarsko) = habsburská říše 

- Habsburkové vládli v českých zemích až do roku 1918 

Ferdinandův vnuk – císař …………………….. jako jediný sídlil v Praze 

- vzdělaný panovník, milovník umění 

- na svém dvoře hostil hvězdáře, lékaře, malíře a sochaře  

 

Vynález knihtisku 

- v polovině 15. století 

- do té doby se knihy ručně opisovaly 

- tištěné knihy jsou levnější a dostupnější více lidem 

mailto:ladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz


 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 
Ekosystém pole 

- Přečti si kapitolu str. 61 – 65 

 

VL+PŘV - Výpisky zastříhni a vlep (nebo opiš) do sešitu, doplň chybějící slova – pracuj s učebnicí 

     - Podtrhni si nadpisy, důležitá jména, nakresli si malý obrázek 

 

EKOSYSTÉM POLE 
- uměle vytvořený člověkem 

- pěstují se zde hospodářské plodiny, které se dále zpracovávají 

Rostliny: 

_O_________________  - dutý stonek s kolínky = …………………….  

                             -v klasech jsou obilná ……………… - semelou se na mouku 

                             -zbytky stébel = ………………….. – na podestýlku zvířatům                                                          

např.: pšenice, …………………………………………………………….. 

_O__________________  - ……………… brambor – podzemní hlízy = …………………… 

                                                                                       -jako potravina, k výrobě lihu a škrobu 

                               -………………………………….. = bulva se zpracovává na cukr 

                               

                               -…………………………………..= krmivo pro hospodářská zvířata 

_L__________________ - plodem je ……………., v něm jsou semena = luštěniny 

např.: hrách setý, …………………………………………………………… 

_O_________________  - z jejich semen se lisuje …………. 

např.: řepka olejka, …………………………………………………………. 

_P_______________ - ke krmení hospodářských zvířat 

např.: jetel luční, …………………………………. 

_T___________________________________ - užívají se k výrobě textilií 

např.: konopí seté, ………………………… 

 

!!! Některé rostliny rostou na polích nechtěně, proti vůli pěstitele. Nazýváme je ……………… 

např.: ………………………………………… 


