Shrnutí učiva pro žáky 4. třídy za období 23.3.-27.3. 2020
PONDĚLÍ

ČJ: Doplňte PS str. 56/cv.3,4. Dále písemně vypracujte UČ str. 94/cv.3. do ČJ školní. Pozor! U
přepisu básně si hlídejte dodržování veršů a slok a samozřejmě pravopis.
M: Dnes ještě zůstaneme u geometrie a naučíme se vypočítat obsah čtverce a obdélníku. Na
toto téma jsem vám opět vytvořila prezentaci, kterou posílám v příloze.
SHRNUTÍ PREZENTACE:
obvod X obsah
 Obvod číselně vyjadřuje součet délek stran útvaru.
 Obsah číselně vyjadřuje velikost plochy útvaru.
obsah
 Obsah značíme písmenem S
 Pro výpočet OBSAHU používáme vzorce
 Obsah čtverce vypočítáme vynásobením délek dvou sousedních stran, tedy podle vzorce
S=a.a
 Obsah obdélníku vypočítáme vynásobením délek dvou sousedních stran, tedy podle vzorce
S= a.b
 Obsah se vyjadřuje v jednotkách, které ještě neznáme. Základní jednotkou je m2 (čteme
metr čtverečný), další jednotky: cm2 (centimetr čtverečný), mm2 (milimetr čtverečný), dm2
(decimetr čtverečný), km2 (kilometr čtverečný) apod.
 Když počítáme obsah, můžeme si představit, že plocha útvaru je rozdělena na menší čtverce
(například čtverec o straně 1 cm… v tom případě budeme počítat v jednotkách cm2 )
 Nyní si pusťte následující videa, podle kterých se
 Naučíte vypočítat obsah čtverce i obdélníku:
https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ
https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw&t=32s
Zápis do sešitu: OBSAH ČTVERCE
 Vzorec: S=a.a
 Jednotky: m2 (metr čtverečný), cm2 (centimetr čtverečný), mm2 (milimetr čtverečný), dm2
(decimetr čtverečný), km2 (kilometr čtverečný)
 OBSAH OBDÉLNÍKU
 Vzorec: S=a.b
 Jednotky: m2 ,cm2 , mm2 ,dm2 ,km2
Úkoly:
 1. Vypočítej obsah čtverce, jestliže strana čtverce měří 4cm.
 2. Vypočítej obsah obdélníku, jestliže jeho delší strana měří 5cm a jeho kratší strana měří
3cm.

PŘ: Ukončili jsme téma pole a čeká nás téma louka. Začneme rostlinami- pročtěte si učebnici
str. 46-47 a PŘEPIŠTE si zápis, který posílám v příloze.

ÚTERÝ
ČJ: Vypracujte PS PJ (žlutý) str. 15/cv. 3,4. a poté vypracujte shrnující test na téma pravopis
koncovek podstatných jmen. Test najdete pod tímto odkazem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAbPExNmTv_V2zWUsICIrMxcx2ICts4Zjkd-LTVkYEp5fuQ/viewform?usp=sf_link
Po dokončení testu nezapomeňte kliknout na ODESLAT a poté na ZOBRAZIT SKÓRE (tady
uvidíte váš test opravený a zároveň vysvětlení vašich chyb). V případě, že by někdo z Vás měl
hodně chyb, procvičte ještě tohle učivo například na těchto odkazech:
https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-2-uroven/87
https://www.gramar.in/cs/test.php
https://www.umimecesky.cz/cviceni-y-i-koncovky
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen
https://www.mojecestina.cz/article/2008110110-test-koncovky-podstatnych-jmen-1
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-vkoncovkach/podstatnych-jmen/

M: Zopakuj si, jak vypočítáme obvod + obsah čtverce a obdélníku. Obvod čtverce počítáme
podle vzorečku O=4.a, obvod obdélníku O=2.(a+b). Obsah čtverce vypočítáme podle
vzorečku S=a.a a obsah obdélníku: S= a.b.
Přichystej si papír a nějakou psací potřebu a vyplň následující
test: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrtpO1gnXB8AKW0Q7MBibid3YC02xM2I3
EcNrSsr_nIau1gw/viewform?usp=sf_link
Po dokončení testu opět nezapomeňte kliknout na ODESLAT a poté na ZOBRAZIT SKÓRE.

VL: Vypracujte PS str. 7. V případě potřeby si můžete pomoci s online pracovním sešitem, ke
kterému jsem Vám posílala odkaz na registraci. ( https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde )
Opakujte učivo kraje ČR (UČ str. 6-10 + sešit). Ve čtvrtek pošlu krátké opakování.
Učivo můžete procvičit taky na těchto webových stránkách:
https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-kraje
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky
https://www.geograf.in/cs/

STŘEDA
ČJ: SLOVESA - Na úvod jsem pro děti vytvořila prezentaci, kde mají shrnuté všechny základní
informace. Pečlivě si tuto prezentaci projděte a někde si ji uložte, aby vám byla k ruce i v
následujících dnech. Prezentaci posílám opět v příloze v powerpointu, komu by nešla otevřít
opět přikládám i verzi v PDF.
Po prostudování prezentace vypracujte PS str. 57/cv. 1 a)b)c) (ZVRATNÁ SLOVESA= jsou
slovesa, ke kterým náleží i zájmeno SE nebo SI) a dále vypracujte PS str.57/cv. 2a)b)c)d)
SHRNUTÍ PREZENTACE:
CO je to sloveso?
• Sloveso je slovní druh, který vyjadřuje: Co osoby zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.
• Ptáme se: Co dělá? Co dělají? Co děláme? Co děláte? Co děláš? Co dělám? Co se děje?
• Slovesa = ohebný slovní druh (mění svůj tvar)
Slovesný čas
1. ČAS PŘÍTOMNÝ – děj právě probíhá (maluje, zpíváme,…)
2. ČAS MINULÝ – děj už proběhl (maloval, zpívali,…)
3. ČAS BUDOUCÍ – děj teprve bude probíhat (bude malovat, zazpívá,…)
Číslo a osoba
• Slovesné číslo – rozlišujeme číslo JEDNOTNÉ a MNOŽNÉ
• Slovesné osoby- rozlišujeme 3 osoby v jednotném čísle a 3 osoby v množném čísle
• (viz následující přehled)
ČÍSLO JEDNOTNÉ:
1. Osoba JÁ (prosím, dělám)
2. Osoba TY (prosíš, děláš)
3. Osoba ON,ONA,ONO (prosí, dělá)
ČÍSLO MNOŽNÉ:
1. Osoba MY (prosíme, děláme)
2. Osoba VY (prosíte, děláte)
3. Osoba ONI, ONY, ONA (prosí, dělají)
Jednoduchý tvar X složený tvar
• JEDNODUCHÝ TVAR – skládá se pouze z jednoho slova
• příklad: píšeme, čte, cvičíte,…
• Řadíme zde i takzvaná SLOVESA ZVRATNÁ (jsou doplněna o zájmeno SE,SI) například:
zpívám si, raduje se, češu se,…
• SLOŽENÝ TVAR – skládá se z více slov
• Je složen z významového slovesa a tvaru pomocného slovesa být
• Příklad: budu psát, nebudu pracovat, budeš si hrát, šel jsem
Určitý tvar X neurčitý tvar
• TVAR URČITÝ – mohu určit osobu a číslo
• Například: myju se, čteme, budeš pracovat,…
• TVAR NEURČITÝ = NEURČITEK = INFINITIV – nemohu určit osobu a číslo
• Například: volat, utíkat, malovat si,….
Slovesný způsob
• ZPŮSOB OZNAMOVACÍ (Vyjadřuje, že se děj uskutečňuje, uskutečnil nebo uskuteční.)
• Příklad: maluji, maloval, budeme malovat
• ZPŮSOB ROZKAZOVACÍ (Vyjadřuje děj, který má nebo nemá někdo uskutečnit.)
• Příklad: napiš, zpívej, kreslete, utíkejte, namalujme
• U způsobu rozkazovacího NEURČUJEME čas.
• ZPŮSOB PODMIŇOVACÍ (Vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit.)
• Příklad: zazpíval bych, namaloval bys, utíkali bychom, zpívali byste

ÚKOL: V následujících větách vyhledej SLOVESA a urči u nich: osobu, číslo, čas, způsob. Rozhodni zda,
se jedná o tvar určitý, nebo neurčitý a zda se jedná o tvar jednoduchý, nebo složený.
1. Maminka šla do obchodu.
2. Dnes budeme slavit moje narozeniny.
3. Zapište si domácí úkol.

M: Vypočítejte do M školní cvičení z učebnice str. 111/cv.6 - zkoušku nechte děti provést na
kalkulačce. Dále vypracujte PS str. 12/cv.8,10. (Pro připomenutí:menšenec - menšitel =
rozdíl).

ČTVRTEK
ČJ: V prezentaci SLOVESA nebo v UČ str. 98 si připomeňte, jaký je rozdíl mezi jednoduchým a
složeným tvarem sloves. Poté opět v prezentaci nebo v UČ str. 99 si připomeňte rozdíl mezi
slovesným tvarem určitým a neurčitým.(Tuto prezentaci jsem posílala včera) Následně
vypracujte PS str. 58/cv.1a)b)c) + cv.3 +cv. 4a)b)c).

M: Vypracujte písemně do M ŠKOLNÍ UČ str. 112/cv. 12 - kontrolu si můžeš udělat na
kalkulačce. Poté vypracuj PS str.12/cv.12.

VL: Zopakujte si učivo kraje ČR (UČ str. 6-10) poté vyplňte test pod tímto odkazem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd94EYFg67_mxlopThfwTqNq4vQsGnIJLDPa67_5LLr4e_qA/viewform?usp=sf_link

PÁTEK
ČJ: Zopakujte si určování ČASU u sloves (prezentace, nebo žlutý rámeček v UČ str.100).
Projděte si časování sloves v přítomném čase- bílá tabulka UČ str.100. Poté se podívejte na
ŽLUTÝ RÁMEČEK na str. 101 a pečlivě si ho pročtete! alespoň 2x! 🙂 Na základě toho, co jste
se dozvěděli ve žlutém rámečku, vypracujte do ČJ školní UČ str.101/cv.4. Toto cvičení mi
prosím vyfoťte a pošlete mailem. Dále vypracujte PS str.59/cv.2a)b)

M: Dnes se ještě na skok vrátíme ke geometrii. Narýsujte obdélník EFGH, jehož kratší strana
/EF/= 3cm a jeho delší strana/FG/= 4cm. Poté vypočítejte obvod a obsah tohoto trojúhelníku.
Pracujte podle následujícího postupu:








Přepiš si zadání do sešitu (na papír).
Udělej si náčrt(do náčrtu vyznačujeme všechny údaje, které známe).
Narýsuj obdélník (pomůže ti prezentace, kterou jsem posílala).
Vypočítej obvod (nezapomínej na jednotky).
Vypočítej obsah (nezapomínej na jednotky).
Práci vyfoť/naskenuj a pošli na můj mail.

PŘ:
Dnes nás čekají živočichové žijící na louce. Pročtěte si UČ str. 48 a opište si zápis, který
posílám v příloze.

ZÁPISY PŘÍRODOVĚDA:

EKOSYSTÉM LOUKA
ROSTLINY
- Obhospodařované člověkem - sečou se 2x ročně
o Začátkem léta (1. senoseč)
o Koncem léta (2. senoseč)
- Rostou zde:
1) Luční trávy
 Lipnice luční
 Strha laločnatá
 Bojínek luční
 Psárka luční
 Jílek vytrvalý
2) Byliny
 Pampeliška lékařská (léčivka)
 Sedmikráska obecná
 Kopretina bílá
 Zvonek rozkladitý
 Jetel luční
 Jetel plazivý
 Kohoutek luční
 Šťovík kyselý
 Jitrocel kopinatý (léčivka)
 Řebříček obecný (léčivka)
Léčivka = bylina, ze které připravujeme léčivé čaje

3) Jedovaté byliny
 Pryskyřník prudký
 Ocún jesenní

ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH
BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ
Saranče čárkovaná a kobylka zelená
-

3 páry končetin
skákavé pohyby
samečci vydávají silné vrzavé zvuky
saranče –býložravá
kobylka- všežravá
saranče čárkovaná
kobylka zelená

Včela medonosná
- žije v úlu (skládá se z plástů z vosku)
- v úlu žije
o 1 královna (matka) – klade vajíčka
o trubci (samečci) – oplodní královnu, poté uhynou
o dělnice (čistí a staví úl, krmí larvy, sbírají pyl a nektar a vyrábějí
med)
- Zajišťují opylení rostlin

