
Dobrý den milé děti. Zdravím Vás všechny po prázdninách. Doufám, 

že jste si odpočinuli od domácích úkolů a nyní se pustíte zase do práce. 

Pokud se budete chtít se mnou setkat on-line, nabízím tento odkaz  

https://telekonference.eu/join/ex9j1e Ve čtvrtek 16.4.  v 10 hodin budu on-line 

přítomna. 

Ke spojení potřebuje prohlížeč GOOGLE, kde zadáte modrý odkaz.Také mikrofon a 

kameru- většinou jsou součástí telefonu nebo tabletu či notebooku.Objeví se 

rámeček Připojit se k místnosti- vyplníte své jméno třeba Michal a dáte připojit 

se. 

Zobrazí se otázka Jak chcete připojit zvuk?Zvolíte pouze poslouchat a kliknutím na 

přeškrtnutou kameru  nastavíte webkameru. Kliknete na zahájit sdílení a jste 

připojeni. 

V případě nejasností volejte 605368750. Navedu Vás. Když se to nepodaří, podaří 

se příště. Taky s to musím naučit. Toto bude sloužit k vysvětlení a pomoci 

s učením. 

Český jazyk 

Opakování životnosti a neživotnosti podstatných jmen rodu mužského. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-

nezivotnost/karticky.html 

Opakování vzorů podstatných jmen rodu mužského a středního-písemně ABCDE-

ostatní ústně

A slunné obydl- topit dřív-m malé královstv- pevné zdrav- 

B na smetišt- těžba uhl- práce v zemědělstv- skříňka s líčidl- 

C s letadl- obchod s mýdl- moudré příslov- stavebnictv- 

D na Lab- vysoké rákos- předpověď počas- chytit chapadl- 

E vířil křídl- velké vítězstv- s policejními blíží se rychlými 

https://telekonference.eu/join/ex9j1e
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html


vozidl- temp- 

F za jízdními kol- husté stromov- za obydl-m umýt nádob- 

G dotýkat se tykadl- vyviklané zábradl- mezi strašidl- říct to dvěma slov- 

H s lidovými 

pořekadl- 
umyté nádob- rovinaté Polab- před zrcadl- 

I svítit světl- s velkými chodidl- nejkrásnější obdob- nad umyvadl- 

J práce na pol- velké bohatstv- líbí se mi Pošumav- široké údol- 

K spojte se sloves- nad pol- bujné vesel- příběh z dětstv- 

L voda pod zdymadl- pytel s obil-m nasypat kuřet- ukrýt se v křov- 

M zralé obil- jít se zavazadl- veslovat vesl- jít ke štěnět- 

N maso se zel-m špatné svědom- 
růže ze 

zahradnictv- 
dveře se skl- 

O řídit se pravidl- v ponděl- květina s poupat- pracovat s počítadl- 

P odpichovat se bidl- obvázat obinadl- koláč s povidl- hodina čten- 

R voda se valila 

stavidl- 
pádlovat pádl- bílé staven- poctivé sportován- 

S vosy píchaly 

žihadl- 
jemné hedváb- příběh o kotět- na nástupišt- 

T mezi sedadl- kolem náměst- sypat ptáčet- 
vyprávět 

o koupališt- 

U mávala křídl- jít ke zvířet- klece se zvířat- s točitými schod- 

V rýsovat kružítk- na letišt- cvičit se švihadl- stát na jevišt- 

X putovat 

s medvíďat- 
na mraveništ- běhat po hřišt- sedět v hledišt- 

W baví mě psan- se širokými ramen- podloub- cestovat s mimink- 

Z chmýř- 

z pampelišek 
pod oběma chodidl- na úrodných pol-ch na širém moř- 

 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html 

 

A Žijí na Šumavě 

tetřev-? 
řekl to plavčíkov- 

Ve švestkách jsou  

červ-. 
zavolej ředitel- 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html


B porada se všemi 

učitel- 
šperk s drahokam- obchod s plaz- chutné chleb- 

C Ondrov- to nešlo do 

hlavy. 
napínat sval- výběh se slon- Jsme v cíl-! 

D zavolat kamarádov- hovořit o Ladov- pozorovat orl- Orl- létají vysoko. 

E Líbí se mi sokol-. Jestřáb- žijí v lese. katalog se šroub- v hlubokých les-ch 

F poštovní holub- cvičit lv- v cirkuse Máme problém-. Dal jsi psov- vodu? 

G vytahovat provaz- vytasit dráp- staré dub- statné topol- 

H schovat se pod stol- nové automobil- 
svěřit se 

psychologov- 
přijela se ps- 

I tác- s cukrovím 
věnovat Mirkov- 

autíčko 

zapojit telefonní 

kabel- 
vysoké mrakodrap- 

J Kdy přiletí čáp-? Střep- přináší štěstí. stavět dom- 
Na komíně hnízdí 

čáp-. 

K Jít s přátel- na 

večeři. 

Půjdu na oslavu k 

Honzov-. 
naložené voz- tajuplné ostrov- 

L taneční sál- Jaké to jsou mrav-? stříbrné podnos- 
Půjčit hrábě 

sousedov-. 

M Ovce si pochutnaly 

na jetel-. 
školní autobus- zdravé zub- 

dlouhé vlas-, krátký 

rozum 

N jet na víkend  

k dědečkov- 

Vyřídil rodičům 

pozdrav-? 

posilovat břišní 

sval- 
měšec s peněz- 

O přivítat host- šumavské močál- 
Vrby rostou na 

břez-ch potoků. 

Pardál- leží na 

sluníčku. 

P pozlacené rám- pěkné obraz- 
Měď patří mezi 

kov-. 
poklonit se král- 

R gratulovat 

cyklistov- 
Kde žijí lv-? čert s řetěz- Dej to Pavlov-. 

 

 

 



Matematika 

 

 

 

Opakování učiva 4. ročníku 

Sčítej písemně. 

42 376 356 718 47 516 

74 213 423 623 362 304  

Odčítej písemně. 

 74 526 723 538 987 654 

- 23 481 - 113 404 - 321 456 

Násob dvojciferným činitelem. 

473 3 652 47 516 

 . 12 . 23 . 14 



Písemně děl se zbytkem a ověř zkouškou. 

67 546 : 4 = Zk: 

378 514 : 7 = Zk:  

Převáděj na římské/arabské číslice. 

MDCII – 620 – 

MMXV – 1415 – 

MCDXCII – 1945 – 

MCMXCVIII – 1784 – 



Zaokrouhluj na desítky (D), stovky (S), tisíce (T), desetitisíce 

(DT), statisíce (ST) a miliony (M). 

4 238 672 9 827 105  

D ≐ D  ≐ 

S ≐ S ≐ 

T ≐ T ≐ 

DT ≐ DT ≐ 

ST ≐ ST ≐ 

M ≐ M ≐ 

Převáděj jednotky. 

7 cm = mm 3 kg = g 

14 dm = cm 5 hl = l 

6 km = m 2 hod = min 

1 den = hod 2 dm = mm 

40 mm = cm 700 cm = m 

3 min = s 5 t = kg 



Vlastivěda: 

Přečíst si článek na straně 17 Slované v učebnici. 

Zápis: 

Slované 

Nastává stěhování národů a vznik evropských států. V průběhu 6. století 

přicházejí na naše  území Slované.  K tomu se váže pověst O Čechovi. 

Žili v rodech, které se spojovaly kmenů. Žili v blízkosti velkých řek. Bydleli 

v domech- zemnicích- zahloubeny do země- obrázek v učebnici. 

Zabývali se zemědělstvím. Keramiku vyráběli ručně. Hrnčířský kruh neznali. 

Tkali látky, zpracovávali železné předměty. 

Uctívali mnoho bohů například vládce hromu Peruna a bohyni smrti Moranu. 

 

Odpověz ústně na otázky 1-3. na straně 17 dole. 

Podívej se na pověst O Čechovi a další. 

https://www.youtube.com/results?search_query=O+%C4%8Cechovi 

https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr 

https://www.youtube.com/watch?v=3VTa4NV-TLc 

https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g 

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9

ho+n%C3%A1roda+8 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-

listy/2.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Cesk%C3%A9%20-

%20O%20Krokovi%20a%20jeho%20dcer%C3%A1ch.pdf 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-

listy/3.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-%20O%20Bivojovi.pdf 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-

listy/3.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-%20O%20Bivojovi.pdf 
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https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-

listy/4.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-%20%20O%20Libu%C5%A1i.pdf 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/opakovani/prirazovani.html 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-

listy/1.%20Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-

%20O%20praotci%20%C4%8Cechovi.pdf 

Přírodověda: 

Přečíst na straně 53,54 a 55 v učebnici. 

Zápis: 

Ekosystém okolí lidských obydlí. 

Ovocné stromy byly vyšlechtěny z planě rostoucích druhů. 

 

Jabloň domácí- malvice 

Třešeň- peckovie 

Ovocní keře- rybíz- bobule 

Zelenina 

Podle části těla pro kterou ji pěstujeme ji rozlišujeme na: 

Kořenovou, cibulovou, listovou, košťálovou a plodovou. 

Zahrejte si pexeso zelenina a říkejte k jakému druhu patří. 

http://www.pexeso.net/zelenina/0201B 

Opakování 

http://www.pexeso.net/lucni-kviti-cr/04E2F 

http://www.pexeso.net/plody-stromu-a-rostlin/048D3 
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