
Úkoly 4.B   od 10. 5. -  14. 5. 2021                               Mgr. Ivana Svobodová 

 

Matematika 

1) Uč. str. 15, cv. 4 – zapiš zlomky 

2) Str. 15, cv. 7 

3) Str. 16, cv. 11 – 3 sloupečky 

Vypracuj přiložený pracovní list a v pondělí přines do školy. 

 

Český jazyk 

Str. 100, cv. 7 – opiš do sešitu a doplň i, y (každý den jen 3 věty) 

- Až budeš mít celé cvičení opsané, vypiš do sešitu pod sebe tato 

podstatná jména a urči u nich osobu, číslo, čas 

Kamínek 

Ze zlata 

Na klavír 

V Liberci 

Na soutěži 

Vypracuj přiložený pracovní list a v pondělí přines do školy. 

 

Anglický jazyk 

- zapiš si do slovníčku názvy měsíců 

- uč. str. 57 – podívej se na stránce nahoře na 8 obrázků a zopakuj si počasí 

Vypracuj přiložený pracovní list a v pondělí přines do školy. 

 

 

 

 

 



Matematika – 4. třída – od 10. 5. 2021 

 

Odčítej 

900 000 – 400 000 =                     690 000 -  70 000 =  

700 000 – 500 000 =                     840 000 -  20 000 = 

500 000 – 100 000 =´                    260 000 -  50 000 = 

  80 000 –   30 000  =                     490 000 -200 000 = 

100 000 -   40 000 =                      580 000 -   70 000 = 

400 000 -   90 0000 =                    630 000 -   80 000 = 

 

 

845  000 – 310 000 =                   600 000 -   20 000 = 

987 000  - 420 000 =                    700 000 -   90 000 = 

  79 000 -    40 000 =                     831 000 – 210 000 = 

751 000 – 300 000 =                       87 000 -    23 000 = 

  62 000 -    10 000 =                     150 000 -    90 000 = 

  47 000 -      6 000 =                      360 000 -   70 000 = 

 

Slovní úloha: 

 

Osobní automobil Škoda stojí 260 000 Kč. 

Automobil Opel je dražší o 360 000 Kč.Kolik stojí automobil Opel? 



Český jazyk – 4.třída  od 10. 5. 

Doplň 

Holub- letí, - zpívají, čáp- odlétají, páv- se procházejí, sokol- 

vzlétl-, lv- odpočívají, jestřáb- krouží, datl- prohlížejí strom-, 

pštros- se na nás dívají, osl- hýkají, ps- štěkají. 

 

Doplň 

K motýlov-               o motýlov-         pro motýl-        s motýl- 

K holubov-               o holubov-         pro holub-        s holub- 

Ke kosov-                 o  kosov-            pro kos-            s kos- 

K čápov-                   o čápov-             pro čáp-            s čáp- 

K oslov-                    o oslov-              pro  osl-            s osl- 

K psov-                     o psov-               pro ps-              se ps- 

Doplň 

Pozorujeme krokodýl-, vidíme sokol-, známe dobře ps-, 

kreslíme motýl-, fotografujeme pštros-,obdivujeme páv-

,voláme na holub-, krmíme osl-, hubíme šváb-, chytáme červ-, 

krotíme lv-, cvičíme sokol-. 

Doplň 

Šli jsme se ps-,hledíme na jestřáb- a orl-, utekli jsme před lv-, 

byli jsme překvapeni krásnými páv-, s čáp-, odléají i 

vlaštovky,film s pardál-, šakol- a sup-, domluvíme se s Ital-, 

cestovali jsme s Arab-. 

 

 



Anglický jazyk: 

Období: 10.5. – 14.5. 2021 

Třída:  4.B 

Vyučující: Veronika Kohler 

Jméno: 

1. hodina: 

Přelož slovíčka z českého jazyka do anglického jazyka (pracuj s PS na str.95-96): 

UNIT 4: 

mezi …………………………….                          kráva …………………………...... 

kuře ……………………………..                         farma……………………………….     

žába……………………………...                        koza……………………………….. 

šedivý……………………………                        naproti…………………………….. 

prase……………………………                         pomalý…………………………….. 

 

2. hodina: 

Přelož slovíčka z českého jazyka do anglického jazyka (pracuj s PS na str.95-96): 

UNIT 5: 

kolo…………………………………                    autobus………………………………. 

kostel……………………………….                    kino…………………………………… 

Kolik?............................................                     vlevo…………………………………. 

knihovna……………………………                    vpravo……………………………….. 

nádraží……………………………..                     jízdenka…………………………….. 

 

3. hodina: 

Přelož slovíčka z českého jazyka do anglického jazyka (pracuj s PS na str.95-96): 

UNIT 6: 

kreslený film……………………………..             televizní kanál……………………………… 

počítačové hry……………………………            tancování…………………………………… 

pátek………………………………………            domácí úkol………………………………… 

Noha……………………………………….            pondělí…………………………………….. 

hrát…………………………………………           cena………………………………………… 

Práci odevzdáte v řádném termínu do školy, známky budou zapsány do žákovské knížky. 



Učivo 10.5. - 14.5.2021 – 4.B - ČaS - přírodověda– Mgr. Hana Jůdová                                                 
Jméno a příjmení……………………………………… 

Léto v přírodě 
učebnice str. 86 – 89 přečíst 
Shlédnout video 

Otázky a úkoly – str. 89 – 1 až 4 ústně, nakreslit obrázek 

Zápis do sešitu – A co je důležité -  str. 89 

Pracovní list 

 

Najdi odpovědi v učebnici. 

1. Napiš, co je letní slunovrat. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Který druh obilí dozrává na polích nejdříve? ………………………………………. 

3. Jmenujte rostliny, na jejichž jedovaté plody si v lese musíme dát pozor. 

………………………………………………………………………………………… 

4. Které druhy hmyzu škodí na rostlinách a jak? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Vyjmenuj krmivé ptáky. 

…………………………………………………………………………………………. 

6. vyjmenuj nekrmivé ptáky. 

………………………………………………………………………………………… 

Člověk jako ochránce i kazisvět 

učebnice str. 89 – 93 – přečíst 

Zápis do sešitu 

1. Vymírání živočichů a rostliny 

2. Ničení lesů 



3. Důsledky intenzivního zemědělství 

4. Těžba nerostných surovin 

5. Chránit to, co ještě zůstalo 

Pracovní list 

Najdi odpověď v učebnici. 

1. Jak se člověk snaží zachovat přírodu i pro budoucí generace? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Proč některé rostlinné a živočišné druhy v přírodě vymírají? 

…………………………………………………………………………………………….. 

  

 



Anglický jazyk 4. A,B -     Mgr. Svobodová 

Pracovní list od 10. 5.  -  14. 5. 

Jméno: 

 

Přelož: 

 

Prší. 

 

Sněží. 

 

Je slunečno. 

 

Je zataženo(zamračeno). 

 

Je mlhavo. 

 

Je chladno. 

 

Je větrno. 

 

Je horko. 


