
4. třída 
 

Vlastivěda 
 
Je mi zima, choulím se k dětem vedle sebe, všude tma a podivné zvuky. Už aby bylo 
ráno. Již několik dní prší, strážce ohně usnul a nám chybí teplo z plamenů. Lovci byli 
úspěšní, ale maso jíme opět syrové. 
Snad brzy silně zaburácí a z nebe sjede zvláštní záře na zem, ze stromu pak vyšlehnou 
plameny a bude zase dobře. Někdo mě přikryl kůží, jsem rád. V jeskyni žiji s celou 
tlupou.  
Nejstarší lovci klacky malovali do hlíny nějaké přístřešky, které si staví cizí lidé až u 
velké vody. Mají tam hodně ohňů, zkusí se k nim vydat a oheň získat. Taky chci být 
velký a vydat se na cestu. Zatím jen sbírám klacky, bobule, chodím pro vodu, hlídám 
malé děti… Jednou jsem uhnal zajíce, byl poraněný, ale nikomu jsem to nepřiznal…  
 

1. Odpověz na otázky:  

a. Kde náš průvodce bydlí? 

b. Kdy se příběh odehrává? 

c. Co bylo pro pravěké lidi důležité? 

2.  Vymysli vhodný název příběhu. 

3. Jaké povinnosti mělo pravěké dítě? Porovnej je s těmi tvými dnes 

+ pracovní list 

 
 

Angličtina 

Lekce 21- zapsat slovíčka, pročíst látku v učebnici, naučit se číslovky do 100 

Do sešitu vypsat 2 sloupce- Fruit- vyjmenovat a Vegetables- vyjmenovat 

Napsat do sešitu slovy číslovky- 23, 37, 44, 52, 68, 79, 81, 95 

 

Matematika + geometrie   
Pořádně procvičovat příklady, které vám ještě nejdou (listuj 
                        sešitem, to, co Ti ještě pořádně nejde, zopakuj) 
                       - GEOMETRIE – Trojúhelník – umět narýsovat pomocí 
                           kružítka a pravítka, znát vlastnosti a druhy trojúhelníků 



        - 1) Trojúhelníková nerovnost – vždy musí být součet 2 
stran daného trojúhelníku větší než ta zbývající strana třetí. Pokud to tak není, 
hovoříme o trojúhelníkové nerovnosti.  
     -> toto si zapíšete do sešitu, potom si pročtěte 
v učebnici str. 33 a do sešitu vypracujete str. 33/cv. 2 
          - 2) Pravoúhlý trojúhelník – uč. str. 34 pročíst, do sešitu 
vypracovat str. 34/cv. 3, 6 
          - 3) Obvod trojúhelníku –             o = a+b+c 
- vypočítáme tak, že sečteme délky všech stran daného trojúhelníku 
- uč. str. 46 pročíst, do sešitu vypracovat str. 52/cv. 5 c, f; 54/cv. 18 
 

 

Přírodověda  
Milí žáci, ti, kdo mi ještě nezaslali úkoly za předchozí 3 týdny na e-mail, učiňte tak do 
zítra (úterý 31. 3. 2020). Nově zadané úkoly na tento týden zašlete kdykoliv do 
tohoto pátku. 
Přírodověda – Z učebnice na str. 47 si přečtěte vlastnosti látek 
                       - Do sešitu si přepište následující: 

Vlastnosti látek 
- předměty kolem nás se nazývají tělesa -> každé těleso je z nějaké látky 

- látky: 1) PEVNÉ – mají vždy stálý tvar (např. železo, sklo, dřevo,…) 

          2) KAPALNÉ – jsou to kapaliny (tekuté) 
                               - mají vždy tvar podle nádoby, do které jsou rozlité 
                              - např. krev, voda, mléko, … 
         3) PLYNNÉ – jsou to různé plyny (mohou se rozpínat i stlačovat) 
                            - mají různé tvary, vždy podle toho v jaké jsou nádobě 
                            - např. kyslík, dusík, oxid uhličitý, vzduch, vodní pára, … 

     - vlastnosti těles a látek můžeme určovat měřením  
           -> různé měřící přístroje – měříme hmotnost, čas, vzdálenost, teplotu atd. 
   
  -Ústně si vyřešíte úkoly na str. 47/cv.1,2 + nakreslíte hezký obrázek 
                      - Nyní něco hravého pro zopakování látky z neživé přírody: 
https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz 

heslo: ucimesedoma – on-line opak. v sekci 4. ročník – přírodověda – neživá příroda 

 
 
Český jazyk  
Vážení rodiče,  
prosím, pořiďte dětem sešit nebo volné papíry. Děti vypracují písemně tyto úkoly:  
český jazyk učebnice str. 57/ cvičení 5, 6, 7, 8, 9. Mají jedno cvičení na den. 
Neposílejte je mailem, žáci je uschovají.  
Prosím denně čtěte libovolnou knihu nahlas, aspoň 20 minut.  

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

