
Shrnutí učiva pro žáky 4. třídy za období 16.3.-20.3.2020 

PONDĚLÍ 

ČJ: Vypracujte PS str. 54/cv. 2,3,4,5. 
M: UČ str. 101/cv.6  vypracujte písemně do M školní (zkoušku provádět písemně nemusíte- 
klidně vyzkoušejte kalkulačku) 
PŘ: Pročtěte si UČ str. 41. V příloze posílím zápis, který si PŘEPIŠTE do sešitu. 
V příloze také posílám práci do angličtiny od paní učitelky Soldánové. 
 

ÚTERÝ 

ČJ: Doplňte PS PJ(podstatná jména) žlutý str. 8/cv. 1,2. 
M: UČ str. 102/cv. 12 vypracujte písemně do M školní. 
VL: Pročtěte si v UČ str. 7 Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj. Zápis k tomuto učivu 
posílám v příloze, PŘEPIŠTE ho do sešitu. Posílám také odkazy na youtube, kde jsou pěkná 
vide o krajích. Vypracujte PS str. 5 (celá strana). 
Plzeňský kraj: https://www.youtube.com/watch?v=7RYzRFi-r8w 
Jihočeský kraj: https://www.youtube.com/watch?v=R1-KYBlJPFM 
Karlovarský kraj: https://www.youtube.com/watch?v=GzVBYcqX-Rc 
Stále také opakujte učivo, ze kterého jsme měli psát test, i poznávání krajů na slepé mapě. 
Toto učivo můžete jednoduše procvičovat přímo na tomto 
odkazu https://www.geograf.in/cs/test.php.  
Ještě přidávám odkaz na procvičování 
angličtiny: https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=cz&selLanguage=cs&
mode=hub  
 

STŘEDA 

ČJ: UČ str. 91/cv.7 - na fólii (Máte slovní spojení převádět do množného čísla. Takže pokud 
mát dané spojení např. pes pobíhá - vytvoříte spojení psi pobíhají (odůvodníte koncovku 
podstatného jména - pes bez psa jako pán bez pána.... páni pobíhají, takže měkké i)  + 
Vypracujte UČ str. 91/cv.8 písemně. (Uprostřed slova se pravopis po obojetné souhlásce řídí 
vyjmenovanými slovy, v koncovce se řídíme vzory podstatných jmen). 
Pravopis koncovek podstatných jmen můžete ve volném čase trénovat třeba na školákově. 
Přikládám dokaz: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen.  
 
M: Připomeňte si zápis čísel do 10 000 000. Poproste rodiče (kohokoliv jiného), aby vám 
diktovali různá čísla a vy je zapisujte. (Například: 325 721, 3 700 414 NEZAPOMÍNEJTE na 
mezery mezi milióny a statisíci a mezi tisíci a stovkami). Poté se můžete vyměnit a vy můžete 

testovat rodiče/prarodiče/sourozence 🙂. Toto učivo si můžete procvičit i online na 
školákově. Konkrétně přímo pod tímto odkazem: https://skolakov.eu/matematika-4-
trida/numerace-do-1000000 . + Vypracujte UČ str. 107/cv. 2 ústně a cv. 3 písemně do M 
školní.  Sčítej písemně znamená sčítej POD SEBOU.(NAZPOMEŇ! Že aby se ti povedlo příklad 
dobře vypočítat, musíš si ho pěkně zapsat tzn. jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, 
stovky pod stovky atd.) 
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ČTVRTEK 
 
M: UČ str.108/cv. 4,6,9,10 vypracujte pouze na fólii nebo ústně. Písemně vypracujte jen str. 
108/cv.12 do M školní. Stále procvičujte čtení a zápis čísel do 10 000 000. Určujte také, které 
číslice se nacházej na kterém řádu. Například: číslo: 7 921 456 ..... 6 je číslice řádu jednotek, 5 
je číslic řádu desítek, 4 je číslice řádu stovek, 1 je číslice řádu tisíců, 2 je číslice řádu 
desetitisíců, 9 je číslice řádu statisíců a 7 je číslice řádu miliónů. (Vzpomeňte, jak jsme tohle 
trénovali na tabulkách a zkuste takhle vyzkoušet klidně rodiče/sourozence apod.) 
 
ČJ: Vypracujte PS PJ(podstatná jména) žluté str. 9/cv. 3a)b) + cv.4a) 
Pravopis koncovek podstatných jmen a určování vzorů podstatných jmen můžete 
procvičovat na stránkách: 
www.skolakov.eu 
www.umimecesky.cz  
 
VL: Pročtěte si UČ str. 7-8 (Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj) + PŘEPIŠTE zápis do 
sešitu (zápis posílám v příloze). Posílám také odkazy na videa o jednotlivých krajích: 
Ústecký kraj: https://www.youtube.com/watch?v=awkc3itjqMs 
Liberecký kraj: https://www.youtube.com/watch?v=21MSUs1EH8I 
Královéhradecký kraj: https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ 
Již v úterý jsem Vám poslala odkazy na online procvičování krajů, dnes přidávám další: 
http://www.brumlik.estranky.cz/file/234/krajecr.htm 
http://www.brumlik.estranky.cz/file/275/dominokrajecr.htm 
 
PÁTEK 

ČJ: Vyplňte zbylá cvičení v PS PJ(podstatná jména) žlutý na str.9. (Připomínám že v podstatných 

jménech vzoru PÁN můžeme psát -y /-i... vkládejte si tedy vzor pán přímo do věty..., u vzoru HRAD 

píšeme pouze -y a u vzoru MUŽ a STROJ píšeme pouze -i) 

M: Připomeňte si zaokrouhlování a vypracujte UČ str.109/cv.16. Než začneš pracovat, PEČLIVĚ SI 

PŘEČTI pokyny červeným písmem.. připomínají ti tam postup při zaokrouhlování. Toto cvičení napiš 

do M školní. Poté vyplň PS str. 11/cv.5,6,7. 

Zaokrouhlování můžete procvičit na následujících odkazech: 

http://www.brumlik.estranky.cz/file/586/zaokrouhlovanictyri.htm 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desitky-stovky 

PŘ: Pročti si v UČ str. 42 (zajíc polní, srnec obecný, lasice hranostaj). Zápis, který posílám v příloze 

PŘEPIŠ do sešitu. + Vypracuj PS str. 36/cv.3 + PS str.37/cv.1,2,3,4 

Na víkend dostáváte také úkol -  projděte všechny vaše sešity a dodělejte si opravy! (diktátový sešit, 

m. školní, m. domácí, čj. školní, čj. domácí). 
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Jihočeský kraj 

- Krajské město: České Budějkovice 

- Soutok řek: Vltava, Malše 

- Výroba piva (Budvar) a výroba tužek (KOH-I-NOOR) 

- První železnice v Evropě 

Plzeňský kraj 

- Krajské město: Plzeň 

- Soutok řek: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava – slévají se v řeku: Berounka 

- Škodovy závody (lodní šrouby, elektrické motory a turbíny) 

- Výroba piva (Plzeňský prazdroj) 

- Dopravní uzel 

- Vytvoření loutek Spejbla a Hurvínka 

Karlovarský kraj 

- Krajské město: Karlovy Vary 

- Soutok řek: Ohře, Teplá 

- Lázně s léčebnými prameny (nejznámější pramen Vřídlo) 

- Výroba porcelánu, skla, oplatků  

   

 

 

 

 

 

 



Ústecký kraj 

- Krajské město: Ústí nad Labem 

- Soutok řek: Labe, Bílina 

- Těžba hnědého uhlí (tepelné elektrárny) 

- Chemický průmysl (výroba mýdla, zubních past,…) 

- Říční přístav 

 

 

 

Liberecký kraj 

- Krajské město: Liberec 

- Řeka: Nisa 

- Výroba skla a skleněných šperků (bižuterie) 

- Velký počet rozhleden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Královéhradecký kraj 

- Krajské město: Hradec Králové 

- Soutok řek: Labe a Orlice 

- Výroba klavírů (Petrof) 

- Město Dvůr Králové nad Labem – ZOO (safari) 

 

 

 



Savci (našich polí) 

Krtek obecný 

- Podzemní savec 

- Hmyzožravec 

- Přední končetiny přizpůsobené k hrabání (svalnaté + drápy) 

Hraboš polní 

- Býložravec 

- Přezimuje v podzemních chodbách (během roku si zde dělá zásoby) 

Křeček polní 

- Všežravec 

- Přezimuje stejně jako hraboš 

- Pestré zbarvení 

Zajíc polní 

- býložravec 

- aktivní celý rok  

- pelech = vyhloubené jamky 

- zadní končetiny delší než přední (uzpůsobeno k pohybu) 

Srnec obecný  

- býložravec 

- řadíme ho k lesním živočichům, ale často se vyskytuje na polích 

- samci- paroží (na podzim shazují) 

 

 

 

 

Lasice hranostaj 

- masožravec 

- hnědá srst- v zimě se mění na bílou (stále černá špička ocasu) 



  

 


