
Ahoj děti. Mám pro Vás radostnou zprávu. Od čtvrtku 9.4.do 13.4. máte 

velikonoční prázdniny. Proto posílám úkoly jen na tři dny. Přeji Vám 

krásné prožití Velikonoc. Vaše paní učitelka Pavla Polášková. 

 

Český jazyk 

URČI VZORY U PODSTATNÝCH JMEN 

STŘEDNÍHO A ŽENSKÉHO RODU: 

 

Písemně na papír. 

1. jedle 

2. větev 

3. želvami 

4. Čáslav 

5. zábradlí 

6. postel 

7. radost 

8. koště 

9. cibule 

10. stavbou 

11. broskev 

12. dříví 

13. lenost 



14. neděle 

15. Ostrava 

16. zavazadlo 

17. obuv 

18. obydlími 

19. koroptev 

20. sluncem 

Urči rod, číslo, pád a vzor.- ústně 

  1. 

podstatné 

jméno 
rod číslo pád vzor 

ryba       

s opicemi     

v Praze     

žákyně!     

s knihou     

v učebnicích     

k budově     

pro maminku     

na tabulích     

bez rukavic     

 

2. 

podstatné 

jméno 
rod číslo pád vzor 

dívky!     

na školách     

v šatně     

dal branku     

pod lavicí     

nastaly starosti     

k Pavle     

na procházce     

bez práce     

k tetě     

 



podstatné 

jméno 
rod číslo pád vzor 

s tatínkem     

při odchodu     

bez svetru     

kamarádi!     

bez Tomáše     

k boji     

do obchodu     

za 

chocholoušem 
    

na obraz     

před domy     

 

Matematika: 

Učebnice str. 92 př.1,2 a 5 ústně. 

PS strana 18 př. 1, 4,5,6 a 7. 

Vysvětlení na stránkách Matýskova matematika 4. ročník 2. díl strana 50 

https://www.matyskova-matematika.cz/ 

Přírodověda 

 přečíst v učebnici strana 51,52 

- zápis 

Ekosystém park 

Park patří mezi ekosystémy uměle vytvořené člověkem. 

https://www.matyskova-matematika.cz/


Rostliny-jehličnany-smrk pichlavý keře-jalovec obecný a tis červený 

Lisrnaté-j írovec maďal,  

Keře- zlatice prostřední a šeřík obecný 

Okrasné byliny- růže 

Živočichové v parcích 

V parcích žijí  řasto původní lesní druhy živořichů- veverka obecná, 

ježek západní, kos černý, holub ježák, hrdlička zahradní a strakapoud 

velký, netopýr hvízdavý a ropucha obecná. 

Vlastivěda 

Přečíst stranu 16 v učebnici. 

Zápis Germáni 

             Germáni 

Přišli k nám začátkem 1. století našeho letopočtu a byli vytlačeni 

asi 400 let našeho letopočtu.  

Byli to výborní bojovníci. Muži začali stavět osady, které 

neopevňovali ani nechránili příkopy. 

Vyráběli šperky. V zemědělství se zaměřovali na chov dobytka. 

Nástroje vyráběli z ocele. Nerazili mince, používali výměnný 

obchod. 

Věřili ve spoustu bohů. Nejznámější byl Perun- bůh války. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XYcAm0hPBks 

Dějiny udatného národa českého 1.-6.díl Germáni 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYcAm0hPBks

