
Úkoly  4.B  od  17. 5. – 21. 5. 2021                           Mgr. Ivana Svobodová 

 

 

Matematika 

 

- Str. 16, cv. 11 – poslední dva sloupečky 

- Zkus si vypočítat slovní úlohu na str. 18, cv. 21 

Vypočítej přiložený pracovní list a odevzdej 24. 5. ve škole 

 

Český jazyk 

 

PS str. 32, cv. 2,  

u základní skladební dvojice – podmět (kdo něco dělá?) – podtrhni rovně, 

přísudek (sloveso – co dělá?) podtrhni vlnovkou 

PS str. 32, cv. 4 

 

Vypracuj přiložený pracovní list a odevzdej ho v pondělí 24. 5. ve škole. 

 

Anglický jazyk 

Zkus si přečíst příběh – Dobrodružství při stanování 

Str. 61, tent – stan, a thunderstorm – bouřka,  thunder – hrom, lightning – 

blesk, scary – strašidelný, torch – baterka, waving – mávat, dark – tma 

 

Vypracuj pracovní list a odevzdej ve škole v pondělí 24. 5. 

 

 

 



Matematika – 4.třída 

Sčítej písemně: 

 

371 523               145 618                 607 427              851 735 

428 365               742 361                 291 562              148 263 

 

 

Správně přepiš pod sebe a vypočítej: 

361 538 + 437 261 ´= 

280 362 + 619 527 = 

453 271 +235 680 = 

175 408 + 714 181 = 

762 631 + 135 062 = 

384 195 + 411 703 = 

438 762 + 260 235 = 

 

Přepiš příklady pod sebe, podtrhni pravítkem!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk – 4. třída 

 

Přiřaď k podstatným jménům vhodná slovesa 

 

Vítr………………………………… 

Hlasatel…………………………. 

Sportovec……………………… 

Rybář…………………………….. 

Hudba…………………………… 

Zedník………………………….. 

Sníh………………………………. 

Kachna…………………………. 

 

 

Napiš slovesa do dvou sloupečků podle toho, co označují: 

 

Sázet,běhat,stavět,sekat,házet,skákat,vrhat,  

hrabat,utírat,plavat,bruslit,zametat,lyžovat 

 

 

 

 

 

 



        Práce                                                                Sportování 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Časuj sloveso v minulém čase – plavat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anglický jazyk: 

Období: 17.5. – 21.5. 2021 

Třída:  4.B 

Vyučující: Veronika Kohler 

Jméno: 

1. hodina: 

Přelož dny v týdnu z českého jazyka do anglického jazyka a nauč se je zpaměti (pracuj s PS 
na str.95-96): 

Pondělí…………………………….. 

Úterý……………………………….. 

Středa……………………………… 

Čtvrtek…………………………….. 

Pátek………………………………. 

Sobota…………………………….. 

Neděle……………………………. 

2. hodina: 

UNIT 6: 

Učebnice str. 45 – přečti si text a zkus ho přeložit do českého jazyka - kdo to zvládne (pouze 
přečíst, ve škole společně přeložíme text) 

Učebnice str. 46 - přečti si text a zkus ho přeložit do českého jazyka - kdo to zvládne (pouze 
přečíst, ve škole společně přeložíme text) 

3. hodina: 

UNIT 6: 

PS – str.54/2 

PS- str.56/2 

 

 

 

 

 



Pracovní list AJ – 4. A,B            od 17. 5.                           Mgr. Svobodová 

Jméno: 

Spoj správně měsíce: 

 

January                                                                 březen 

May                                                                       leden 

November                                                            květen 

July                                                                        duben 

September                                                           listopad 

December                                                            únor 

February                                                               červenec 

March                                                                    červen 

April                                                                       prosinec 

June                                                                       srpen 

August                                                                   září 

October                                                                 říjen 

 

Napiš názvy dnů: 

Pondělí 

Úterý 

Středa 

Čtvrtek 

Pátek 

Sobota 

Neděle 

 



 

Učivo 17.5. - 21.5.2021 – 4.B - ČaS - vlastivěda– Mgr. Hana Jůdová                                                 
Jméno a příjmení……………………………………… 

Karel IV. - Otec vlasti 
učebnice str. 84-86 přečíst 

Otázky a úkoly – str. 86 – 1 až 6 ústně, nakreslit obrázek 
shlédnout video- Karel IV. Otec vlasti 4.ročník 
zápis do sešitu – A co je důležité -  str. 86 

Pracovní list 
Najdi odpovědi v učebnici 
1. Jaký další titul získal král Karel IV.? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
2. Které významné stavby byly za jeho vlády vybudovány? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 Jan Hus. České země v době husitské 
učebnice str. 87 – 89 - přečíst 

Otázky a úkoly – str. 89 – 1 až 9 – ústně, nakreslit obrázek 
shlédnout video – Jan Hus 4.ročník 

 Jan Hus 
Václav IV., syn Karla IV. byl slabý král. 
Šlechtici stále víc utiskovali poddané, vedli mezi sebou drobné války. Kněží a církevní hodnostáři 
žili v přepychu a bohatství. Prodávali odpustky. 
Proti tomu vystoupil Mistr Jan Hus. Kázal pro prostý lid v kapli Betlémské v Praze. Byl donucen 
odejít na venkov. Církev jej prohlásila za kacíře. Na církevním sněmu v Kostnici byl odsouzen a 6. 
července 1415 upálen. 

Husité 
Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách pobouření. Rozdělilo český národ. Husovi stoupenci si 
začali říkat husité. Začali organizovat ozbrojené houfce. Hlásali přijímání pod obojí pro všechny 
lidi – do znaku si dali kalich. Jeden z husitských houfců vybudoval opevněné město Tábor. Vůdcem 
husitských vojsk v Táboře se stal Jan Žižka. Výzbroj husitů: okované zemědělské nářadí, vozová 
hradba, děla, praky. 

Husitské války 
 Probíhaly v letech 1420 – 1434. Proti křížovým výpravám se postavily necelé Čechy – bez Moravy, 
Slezska a Lužice. Husité vítězili, ovšem české země velmi strádaly (vypalování kostelů, klášterů, 
měst, pustošení krajů). Po smrti Jana Žižky nastal mezi husity rozkol. Ve válčení pokračoval Prokop 
Holý. Některé husitské bitvy: u Sudoměře, na Vítkově, u Malešova, u Domažlic, u Lipan (porážka 
husitů). Spanilé jízdy do zahraničí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Učivo 17.5. - 21.5.2021 – 4.B - ČaS - vlastivěda– Mgr. Hana Jůdová                                                 

Jméno a příjmení……………………………………… 

 
Pracovní list 

 
1. Který ze synů Karla IV. byl posledním králem z rodu Lucemburků? 

A. Jan 
B. Jiří 
C. Václav 
D. Zikmund 

 
2.Kde se konala jedna z prvních bitev husitů pod vedením Jana Žižky? 

A. u Sudoměře 
B. u Domažlic 
C. u Lipan 
D. u Přibyslavi 

3.Kdo vedl husitská vojska? 
A. Jan Hus 
B. Zikmund Lucemburský 
C. Prokop Šedivý 
D. Jan Žižka 

 
4.Kde chtěl Jan Hus obhájit své učení před církevními hodnostáři? 

A. Tábor 
B. Kostnice 
C. Husinec 
D. Rýn 

5. Za koho prohlásila církev Jana Husa v Kostnici? 
A. za svatého 
B. za papeže 
C. za biskupa 
D. za kacíře 

6.Jak se nazývaly válečné výpravy vyhlášené papežem proti kacířům - husitům v Čechách? 
A. rytířské výpravy 
B. křížové výpravy 
C. loupeživé výpravy 
D. spanilé jízdy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


