
Shrnutí učiva pro žáky 4. třídy za období 6.4.-8.4. 2020 

PONDĚLÍ 

 
ČJ: - ONLINE DIKTÁT - K diktátu se dostanete tak, že kliknete na tento 
odkaz: http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=63&sel=1 Po vyplnění diktátu, klikněte dole na 
modré tlačítko odeslat výsledek e-mailem. Do kolonky jméno uživatele napište vaše jméno. 
Do kolonky email příjemce napište můj mail. Tedy: cupalova.vendula@zspaseka.cz  
+ PS str. 59/cv.4a)b). 
 
M: PREZENTACE ZLOMKY 
+ Vyplňte PS str. 12/cv. 13. 
 
SHRNUTÍ PREZENTACE: 

- Pojďme si ukázat, jak můžeme celek (pizzu, koláč, dort, chleba, čokoládu rozdělit) 
- Celek můžeme rozdělit na 2 stejné části - poloviny 

• Celek je  tvořen ze dvou polovin – píšeme 
2

2
 

• Jedna část celku je jedna polovina – píšeme 
1

2
 

Celek můžeme rozdělit na 3 stejné části – třetiny 

• Celek je tvořen ze třech třetin – píšeme 
3

3
 

• Jedna část celku je jedna třetina – píšeme 
1

3
 

Celek můžeme rozdělit na 4 stejné části – čtvrtiny 

• Celek je tvořen ze čtyř čtvrtin  – píšeme 
4

4
 

• Jedna část celku je jedna čtvrtina  – píšeme 
1

4
 

Stejným způsobem můžeme celek rozdělovat na 
• Pětiny 

– Celek je tvořen pěti pětinami – píšeme 
5

5
 

– Jedna část celku je jedna pětina – píšeme 
1

5
 

• Šestiny 

– Celek je tvořen šesti šestinami – píšeme 
6

6
 

– Jedna část celku je jedna šestina– píšeme 
1

6
 

• Sedminy 

– Celek je tvořen sedmi sedminami – píšeme 
7

7
 

– Jedna část celku je jedna sedmina– píšeme 
1

7
 

• Osminy 

– Celek je tvořen osmi osminami – píšeme 
8

8
 

– Jedna část celku je jedna osmina– píšeme 
1

8
 

• Devítiny 

– Celek je tvořen devíti devítinami – píšeme 
9

9
 

– Jedna část celku je jedna devítina – píšeme 
1

9
 

• Desetiny 

– Celek je tvořen deseti desetinami – píšeme 
10

10
 

– Jedna část celku je jedna desetina – píšeme 
1

10
 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=63&sel=1


Nyní se podívej na následující videa, která vysvětlují, co je to zlomek: 
• https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA 
• https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo 

• 
2

4
 

• JMENOVATEL…určuje na kolik stejných částí je celek rozdělen 

• ČITATEL… kolik částí z celku čítáme 

• (tohle je tvůj zápis do sešitu) 

Úkol- zkuste následující obrázky vyjádřit zlomkem. 
• Do jmenovatele (pod zlomkovou čáru) píšete, na kolik částí je celek rozdělen 
• Do čitatele (nad zlomkovou čáru) píšete, kolik částí je vybarveno. 

 
 
 
PŘ:- pročtěte si UČ str. 48-49 čmelák zemní, motýli, ještěrka obecná. Poté si přepište do 
sešitu zápis, který posílám v příloze. Poté vypracujte PS str. 38. Jako kontrola a zároveň i jako 
nápověda vám může posloužit interaktivní pracovní sešit. 
( https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde ) 
 
Práce navíc pro rychlíky: M: PS str.10/cv. 10,11, ČJ: PS str.58/cv.2. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA
https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde


ÚTERÝ 

ČJ: V učebnici na str. 102 si pročtěte žlutou i bílou tabulku (oapkování). Vypracujte písemně 
UČ str. 103/cv. 4 - toto cvičení mi vyfoťte a pošlete. Dále vypracujte PS str. 60/cv. 2a)b) 
+cv.4a)b). 
 
M: Ústně si projděte UČ str. 116,117 (vynechejte cvičení 6,7) - jedná se o učivo ze včerejší 
prezentace. Poté vyjádřete zlomkem, jaká část celku je vybarvena v pracovním listu - zapište 
do M školní (list posílám v příloze - není potřeba tisknout). Zítra vám pošlu řešení, abyste 
mohli udělat kontrolu. 
Zlomky můžete (DOBROVOLNĚ) online procvičit například zde: 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani 
http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/pizza-zlomky-pexeso 
 
VL: Otevíráme nové téma ČR jako demokratický stát. Pročtěte si UČ str. 11,12. Poté si 
přepište zápis do sešitu (viz příloha).  
 
Dobrovolná práce pro rychlíky: M PS str.12/cv.9,11. ČJ PS str. 60/cv.1,3 
 

 

 

 

 

STŘEDA 

Pro tento týden je to poslední zadání úkolů, protože od čtvrtka mají děti velikonoční 
prázdniny. S další várkou práce se tedy ozvu až v úterý 14.4. 
 
ČJ: Dnes se podíváme na minulý čas sloves - připomeňte si jak vypadá v UČ str. 104-105 - 
pečlivě si přečtěte žluté i bílé tabulky. Následně písemně vypracujte UČ str. 104/ cv.2 
toto cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem. Dále vypracujte PS str. 61/cv.2, 3a), 4a) 
 
M: Dnešní práci opět přikládám v příloze (verze word i pdf) - nemusíte nic tisknout, 
vypracujte do M školní a tuto práci mi vyfoťte a zašlete na mail. 
Dále vypracujte PS str. 13/cv.1. 
 
PŘ: Pročtěte si UČ str. 49 (vrabec polní,čáp bílý, sysel obecný) a do sešitu si opište zápis, 
který posílám v příloze. 
 
Pokud budete chtít, můžete se občas podívat na online záběry na čápy v Dlouhé Loučce. 
Viz 
odkaz https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCJqgpPK28kXYsRsOm
YEPQ3w&autoplay=1 
V případě, že byste nezastihli čápy v Dlouhé Loučce, můžete se podívat například na 
hnízdo v Bohuslavicích. Viz odkaz  
https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani
http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/pizza-zlomky-pexeso
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCJqgpPK28kXYsRsOmYEPQ3w&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCJqgpPK28kXYsRsOmYEPQ3w&autoplay=1
https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4


 

Posílám také odkaz na krátké video ze syslí kolonie v Mladé Boleslavi (shlédnutí je 
dobrovolné) https://www.youtube.com/watch?v=SYu4fvaSFpI 
 
Práce pro rychlík (DOBROVOLNÁ): ČJ PS 61/cv.1 + UČ str.105/cv.3..... M: PS 
str.13/cv.4,5,7 
 
Dnešní den bychom za normálních okolností věnovali projektovému dni HODY 
HODY DOPROVODY. Když jsme si ho nemohli udělat u nás ve škole, připravili jsme 
pro Vás jednotlivé aktivity v prezentacích a dalších pracovních listech - náměty na 
zdobení vajíček, vaření a pečení, tatarů pletení. A taky trochu poučení - 
Velikonoce u nás a v Anglii... Můžete nahlédnout na webové stránky 
školy http://obecpaseka.cz/skola/ , kde v DOKUMENTECH úplně dole najdete 
různé náměty, jak si Velikonoce ozdobit i doma, třeba ve spolupráci se sourozenci 
nebo rodiči. Najdete tam recept na Velikonočního zajíčka, pomazánku, sušenky a 
taky nějaké omalovánky a další. Mrkněte… 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SYu4fvaSFpI
http://obecpaseka.cz/skola/


M- PRACOVNÍ LISTY 

1. 2. 3.    

4. 5. 6.  

7. 8. 9.  

10. 11. 12.  

13. 14. 15.  



16. 17. 18.  

 

1. Zapište pomocí zlomku (zlomky pište vedle sebe na řádek a oddělujte je 

čárkou): 

- Dvě pětiny 

- Osm desetin 

- Tři čtvrtiny 

- Deset desetin 

- Čtyři patnáctiny 

- Sedm dvacetin 

- Jedna třináctina 

 

2. Vyjádřete pomocí zlomku následující obrázky (zlomky pište vedle sebe 

na řádek a oddělujte je čárkou): 

  

 

3. Načrtni kruhy ve kterých znázorníš: 

a) 
2

3
 

b) 
3

4
 

c) 
7

8
 

d) 
4

8
 

e) 
2

2
 



VL- ZÁPIS 

ČR- DEMOKRATICKÝ STÁT 

-vznik 1.1.1993 (rozdělením Československa) 

-hl. město- Praha 

- demokratický stát – lidé mohou svobodně volit ve volbách své zástupce 

státní moc: 

1) Výkonná moc 

- Hlava státu – prezident  - od roku 2013 Miloš Zeman 

- Stát řídí vláda – složená z ministrů – v jejich čele je předseda vlády (premiér) – Andrej 

Babiš 

2) Zákonodárná moc 

- Vydávání zákonů 

- Zákony navrhuje a vydává Parlament České republiky složen z Poslanecké sněmovny 

(poslanci) a Senátu (senátoři) 

- Nejdůležitější zákony jsou součástí: 

o Ústava České Republiky 

o Listina základních práv a svobod 

3) Soudní moc 

- Vykonávají soudy (rozhodují o vině a trestu) 

- Porušení zákonu = protiprávní jednání, trestný čin 

  



PŘ- ZÁPIS 

 

Čmelák zemní 

- Větší tělo než včely + chloupky 

- Hnízda v zemi 

- Opylení rostlin 

Motýli 

- Opylení rostlin 

- Například: babočky, modrásci, žluťásci,… 

 

 

 

 

 

 

PLAZI 

Ještěrka obecná 

- Slunná s suchá místa 

- Samice- hnědá, samec –po bocích zelené pruhy 

- Obrana před nepříteli – oddělení ocasu (doroste) 

 

 

 

 



PTÁCI 

Vrabec polní 

- Vytváří hejna 

- Je stálý 

Čáp bílý 

- Hnízda v blízkosti lidských sídel (komíny) 

- Potrava – žáby, hmyz 

- Tažný 

- (chráněný druh) 

SAVCI 

Sysel obecný 

- Plochy s nízkým porostem 

- Podzemní chodby 

- Zima- zimní spánek 

- V ČR vzácný  

- (chráněný druh) 

 

 


