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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 15. 06. – 19. 06. 2020 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování I/Y u podstatných jmen 

PS – str. 37 – celá (kdo neudělal na str. 36 cv. 8, dodělá si!) 

Uč. – str. 135/ 3 – písemně do sešitu 

Opakování - Slovesa 

Uč. str. 140- Zopakujte si! Pročti si rámeček a připomeň si, co jsme se učili o slovesech 

(určujeme u nich osobu /1.- JÁ, MY; 2. – TY, VY; 3. – ON, ONA, ONO, ONI, ONY, ONA/, 

číslo /jednotné, množné/ a čas /minulý, přítomný, budoucí/ 

PS – str. 39/1 

 

MATEMATIKA 

Zlomky – seznámení 

Učebnice str. 90, 91 – žluté rámečky - prostuduj si důkladně  

ZLOMEK – je část celku.  

Pokud celek rozdělíme na stejné části – jsou to ZLOMKY celku. Když celek rozdělíme na 4 

stejné části – jedna jeho část se nazývá jedna čtvrtina, zapisujeme takto: 

- zápis zlomků –           1             ČITATEL (číslo nad zlomkovou čárou) 
                                                   ZLOMKOVÁ ČÁRA 

                                    4             JMENOVATEL (číslo pod zlomkovou čárou)  

– do sešitu si napiš jeden zlomek a popiš jeho části 
uč. 90/ 2, 3;  91/ 1, 3, 4 – čti zlomky, ústně 

uč. 91/ 2 – písemně do sešitu 

PS str. 18/ 1, 2, 3 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
PS – str. 63 – čas, doplň věty - procvičování 

PS – str. 73 – celá strana (školní potřeby, oblečení) 

PS – str. 75 -  celá strana (rodina, jídlo) 

 

VLASTIVĚDA 

Jak být slušným člověkem 
Uč. str. 106 - 110 – přečti si kapitolu, modré lišty, shrnutí na závěr 

Výpisky – slova doplň, opiš nebo vlep do sešitu. Vybarvi si nadpis, podtrhni důležité 

informace 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Člověk a příroda 

Uč. str. 76 – 77 – pročti si kapitolu + všechny rámečky, zapamatujte si! 

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

důležité informace 



mezilidské vztahy fungují podle určitých pravidel = společenské ………………… 

- psaná pravidla (normy) -  …………………………… 

(před nimi si jsou všichni rovni, za porušení – pokuta, vězení) 

 

- nepsaná pravidla – pravidla …………………….……………………………. 

(všichni si nejsou rovni – někdo je společensky významnější) 

Společensky významnější je: 

…………………. (než mladší osoba) 

…………………. (než muž) 

……………………… (než podřízený) 

……………………………… (než osoba 

méně známá) 

- společensky významnějším lidem prokazujeme úctu. 

POZDRAV - první pozdraví osoba společensky méně významná 

- na pozdrav je slušné ………………………….. 

- k pozdravu někdy přidáme i podání …………. 

- pozdrav je různý podle situace a osoby, kterou zdravíme (jinak pozdravím kamarády, / 

- jinak pana ředitele) 

PŘEDSTAVOVÁNÍ 

- nejdřív představíme ……………………… osobu, pak méně významnou osobu 

NA ULICI - neblokujeme ulici 

- po chodníku jdeme ……………. 

- po silnici bez chodníku …………………. 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - neblokujeme vchod 

-  nejdřív se vystupuje, pak ……………………… 

- dáme přednost seniorům a zdravotně hendikepovaným, uvolníme jim místo k sezení 

KINO, DIVADLO 

- vhodně se ……………….. 

- přicházíme ………… 

- do řady vcházíme ……….….. k lidem, kteří již sedí 

Chovejme se k sobě  O…………………………. 

-  zvláště k lidem STARŠÍM, SLABŠÍM a zdravotně ZNĚVÝHODNĚNÝM 

 

Nezapomínejme na slůvka: D                     , P                          , O                                   SE 



 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

- člověk je součástí přírody, nemůže bez ní existovat 

 

- rostliny i živočichové potřebují neživou přírodu – poskytuje jim  

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY k životu …………….…………………………………………… 

LESY 

– vytvářejí kyslík; zadržují vodu v půdě; zabraňují odplavení půdy; zachytávají prach 

z ovzduší; fungují jako větrolam; poskytují domov živočichům 

VODNÍ  PLOCHY 

-důležitost z……………………….. vody v přírodě a zvlhčování okolní půdy  

-chov ……… a vodní drůbeže; v okolí úkryt pro živočichy 

- rekreace, odpočinek 

-vodní  d………………… cesty 

PŮDA 

-zdroj živin a opora pro kořeny .r……………….. 

-úkryt živočichům 

-pro člověka – k pěstování hospodářských rostlin 

  

Ochrana přírody   

- přírodu se snažíme chránit  

- učíme se ji poznávat a porozumět tomu, jaké v ní fungují vztahy 

- v České republice jsou některé oblasti vyhlášeny: přírodní ……………………… 

                                                                                přírodní …………………….... 

                                                                                chráněnou ………………….    
                                                                                národním ……………….   

národní parky ČR: ……………………………………………………………...................... 

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


