
Shrnutí učiva pro žáky 4. Třídy za období 11.5.-15.5.2020 

PONDĚLÍ 

 
ČJ: Připomeňte si, že: Pokud je podmět v množném čísle rodu středního, má sloveso v 
přísudku koncovku -a. Viz UČ str.119 - žlutý rámeček. Poté vypracujte písemně do ČJ 
školní UČ str.119/cv.3 (POZOR! Pečlivě čti zadání! Věty máte převádět do množného čísla!) 
Tohle cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem. 
Každé pravidlo má svou výjimku. V rodu středním je tou výjimkou podstatné 
jméno DĚTI. Protože, je-li podmětem podstatné jméno DĚTI, píše se v přísudku u sloves v 
minulém čase koncovka -y. (Řeknu si TO DÍTĚ, ale v množném čísle to jsou TY DĚTI). Tuto 
výjimku máte popsanou v PS SPSP str.2,3. Rámečky si důkladně pročtěte a pastelkou je 
vybarvěte. Poté vypracujte PS SPSP str.3/cv.1,2. 
 
M: Vypracujte slovní úlohy se zlomky- PL č. 10 (str.16) cv. A)D). Poté si připomeňte dělení se 
zbytkem. Do M školní vypočítejte následující příklady:  

 29:9= 
 30:4= 
 37:7= 
 21:2= 
 38:4= 
 62:9= 
 17:3= 
 42:9= 
 30:8= 
 46:6= 
 Tuto práci vyfoťte a zašlete e-mailem. 

PŘ: Dnes nás opět čeká ekosystém rybník. Tentokrát se podíváme na ryby žijící v rybníce a 
také na obojživelníky a plazi, které můžeme u rybníka potkat. Pečlivě si prostudujte UČ str. 
65. Následně si přepište do sešitu zápis, který posílám v příloze. 
 
ČT: Stále pokračujete ve čtení vlastní knihy a pracujete na svých referátech. Ve čtvrtek jsem 
Vám posílal odkaz na vyplnění krátkého dotazníku na téma moje kniha. Pokud jste ještě 
nevyplnili, přikládám znovu 
odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ1a3UKumfHKSbmpaQMmHv37htMK8
4cwYiQs0ORjX0aBPNxg/viewform?usp=sf_link  
 

 
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky: 

 M PLč.10 -cv.b)c) 
 ČJ PS SPSP str. 1/cv. 5,6 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ1a3UKumfHKSbmpaQMmHv37htMK84cwYiQs0ORjX0aBPNxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ1a3UKumfHKSbmpaQMmHv37htMK84cwYiQs0ORjX0aBPNxg/viewform?usp=sf_link


ÚTERÝ 

ČJ: Připomeňte si, že je-li podmět v množném čísle rodu ženského, má sloveso v přísudku 
koncovku -y. Viz UČ str. 120 žlutý rámeček. Ústně vypracujte UČ str.120/cv.2 a písemně do 
ČJ školní vypracujte UČ str.120/cv.3. (POZOR! Věty máte do sešitu psát v množném 
čísle!) Toto cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem. 
Následně se podívejte na PS SPSP -přečtěte si rámeček nahoře a vybarvěte ho pastelkou. 
Poté vypracujte PS SPSP str.4/cv.1,2. 
 
M: Připomeň si, že 1h=60 min, 1den =24h. Následně vypracuj PL č.10 cv. 2,3,4a Tato cvičení 
mi vyfoťte a pošlete mailem. 
Zlomky můžete neustále procvičovat online, například 
zde: https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky 
 
VL: Do dnešního dne, jste měli odevzdávat referáty na téma pohoří ČR. Pokud jste referát 
ještě nezaslali, měli byste to zvládnout během dnešního dne. Děti, které referát již zaslaly, si 
vedly opravdu výborně. Jsem z vašich prací nadšená! Ve čtvrtek si o referátech popovídáme 
u našeho společného videohovoru. 
Učivo o povrchu ČR mohou děti interaktivně procvičit například 
zde: http://www.didakta.cz/ ve hře Česká republika a její kraje. 
Dnes otevřeme téma VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY. Pozorně si přečtěte UČ str. 28 a následně 
si do sešitu přepište zápis, který posílám v příloze. Součástí zápisu jsou obrázky, které si 
překreslete do sešitu. 
 
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky:  

 ČJ- PS SPSP str.3/cv.3 
 PL č.10 cv.4b)c) 

  

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky
http://www.didakta.cz/


STŘEDA 

ČJ: Připomeňte si, že je-li PODMĚT v množném čísle rodu ženského, píšeme V PŘÍSUDKU 
koncovku -y. (VIZ UČEBNICE str. 120 žlutý rámeček). Včera se spousta z vás nechala nachytat, 
nezapomínejte také na pravidlo: je-li PODMĚT v množném čísle rodu středního, píšeme V 
PŘÍSUDKU koncovku -a.  Učivo budeme ještě trénovat. Vypracujte písemně do ČJ školní UČ 
str. 120/cv. 5. DOPORUČUJI si ve větě vždy vyznačit podmět a přísudek. Cvičení mi vyfoťte a 
pošlete mailem. Následně vypracujte PS SPSP str.4/cv. 3,4. 
 
M: Protože mám zprávy o tom, že písemné dělení vám stále dělá problémy. Dnes tedy 
budeme znovu procvičovat. Písemně vypracujte do M školní cvičení: UČ str.122/cv.19. 
Nezapomeňte poctivě provést zkoušku. Cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem. 
 
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky: 

 ČJ PS SPSP str.4/cv.5 

 

 

ČTVRTEK 

ČJ: Na základě shody přísudku s podmětem jsem se naučili a umíme používat následující dvě 
pravidla: 
1) Je-li podmět v množném čísle rodu středního, píšeme v přísudku koncovka -a. 
2) Je-li podmět v množném čísle rodu ženského, píšeme v přísudku koncovku -y. 
Dnes se ale naučíme, že i pravidla mají své výjimky. K tomu jsem vám vytvořila prezentaci, 
která se jmenuj Shoda přísudku s podmětem výjimky. (Přikládám v powerpointu i v pdf.) 
Pečlivě si prezentaci prostudujte a splňte úkol, který máte v prezentaci.  
Poté vypracujte PS SPSP str.6/cv.1,2 - Tuto práci mi vyfoťte a pošlete mailem 
 
M: Dnes budeme ještě opakovat. Včera jsem zopakovali písemné dělení, dnes se pustíme do 
písemného násobení. Písemně do M školní vypracujte UČ str. 124/cv.4. Cvičení mi vyfoťte a 
pošlete mailem. 
 
VL: Dnes se zaměříme na řeky v České republice. Důkladně si prostudujte UČ str. 29. při čtení 
pracujte s mapou (jmenované řeky vyhledávejte na mapě). Poté si přepište do sešitu 
zápis, který posílám v příloze. Následně pomocí mapy (můžete využít mapu UČ str. 31) 
vyplňte PS str.16/cv.1,2. Pokud mi cvičení zašlete a budete ho mít správně, můžete získat 
SOVIČKU. 
 
 
 
 
 
 



SHRNUTÍ PREZENTACE Shoda přísudku s podmětem výjimky 

Opakování 

 Je-li podmět v množném čísle rodu středního, píšeme v přísudku koncovku: 

 -a 

 Je-li podmět v množném čísle rodu ženského, píšeme v přísudku koncovku: 

 -y 

 Je-li podmět v množném čísle rodu mužského životného, píšeme v přísudku koncovku: 

 -i 

 Je-li podmět v množném čísle rodu mužského neživotného, píšeme v přísudku koncovku: 

 -y 

Shrnutí 

 

 



 

 



 

  



PÁTEK 

ČJ: Dnes se budeme opět věnovat shodě přísudku s podmětem. Připomeňme si pravidla: 

 Je-li podmět v množném čísle, rodu středního. Píšeme v přísudku koncovku -a. 
 Je-li podmět v množném čísle, rodu ženského. Píšeme v přísudku koncovku -y. 
 výjimky: děti, oči, uši 

Do ČJ školního přepište následující věty, vyznačte v nich podmět a přísudek a doplňte 
koncovky přísudků. 

 
dokončení mi cvičení vyfoťte a pošlete mailem. 
Následně vypracujte PS SPSP str.6/cv.3,4. 
 
M: V předchozích dnech jsme opakovali. Dnes u opakování ještě zůstaneme. Máme za sebou 
písemné dělení a násobení a dnes si připomeneme písemné sčítání a odčítání. Do M školní 
vypočítejte následující příklady: 
 

 
Cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem. 
 
 
PŘ: Pokračujeme v tématu ekosystém rybník. Dnes se podíváme na ptáky a savce, kteří žijí v 
blízkosti rybníka. Pečlivě si pročtěte UČ str.66. Následně si do sešitu přepište zápis, který 
posílám v příloze. Poté vypracujte PS str.42/cv. 1,3 jako nápověda, nebo kontrola vám může 
posloužit interkativní sešit dostupný pod odkazem: https://interaktivita.etaktik.cz/ . 
Podívejte se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxA 
 
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky: 

 ČJ PS SPSP str.5/cv.6,8 
 M PS str.21/cv.4,5 

Dnes se televizní program UčíTelka bude v 10:50 zabývat složenými slovními úlohami pro 

4.ročník. Pokud budete mít možnost, určitě se podívejte 🙂 
  

https://interaktivita.etaktik.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxA


ZÁPISY PŘÍRODOVĚDA 

RYBY 

= sladkovodní ryby 

Podle potravy dělíme na: 

- Všežravé – živí se rostlinami a drobnými vodními živočichy 

o   kapr obecný 

- Masožravé  -živí se menšími rybami + jiní vodní živočichové 

o Štika, okoun, pstruh 

Kapr obecný 

- Všežravec 

- Nejznámější ryby našich rybníků 

Štika obecná 

- Žije v rybnících i v řekách 

- Masožravá  

OBOJŽIVELNÍCI 

Skokan zelený 

- Živí se drobnými živočichy 

PLAZI 

Užovka obojková 

- Pohybuje se na březích i ve vodě 

Potrava: žáby, hmyz, ryby (kořist polyká vcelku) 

  



PTÁCI 

Kachna divoká 

- U nás nejpočetnější vodní pták 

- Všežravec 

- Tažný pták 

- Samec a samice se barevně liší 

Lyska černá 

- Černé peří, bílá lysina na hlavě 

- Všežravec 

- Tažný pták 

Labuť velká 

- Náš největší vodní pták 

- Stálá 

 

 

 

SAVCI 

Hryzec vodní 

- Vytváří si podzemní chodby blízko rybníků 

- Dobrý plavec 

Ondatra pižmová 

- Staví nory v březích rybníků 

- Dobrý plavec (zadní končetiny-plovací blány, ocas=kormidlo) 

 

  

Samice 

 

Samec 

 



ZÁPISY VLASTIVĚDA 

 

VODNÍ TOKY –ŘEKY, POTOKY 

- Začátek řeky = pramen, pokračuje jako potok, přidávají se levé a pravé přítoky a 

vzniká řeka, která ústí do jiné řeky nebo do moře 

- Soutok = místo, kde se spojují řeky 

  



VLTAVA – pramen na Šumavě 

- Protéká středem Čech 

- Vlévá se do Labe 

 

LABE – pramen v Krkonoších 

- Protéká severem Čech do Německa 

 

MORAVA –pramen v Hrubém Jeseníku 

- Protéká středem Moravy na Slovensko 

 

DYJE – protéká jižní Moravou 

- Vlévá se do Moravy 

 

ODRA – pramen pod Nízkým Jeseníkem 

- Protéká Slezskem do Polska 

 


