
 
 

4. třída 
 

Angličtina- koberova@skolajinocany.cz 

Lekce 24 zapsat slovíčka 

Učebnice str 50/4 časování- prostudovat 

51/5 udělat ústně 

Str 50/2 do sešitu- věty přepsat a odpovědět 

 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
1. OBSAH – čitelně přepsat do sešitu na geometrii: 
 

Obsah 
- obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá 
- jiné názvy: plocha, výměra, rozloha 
- můžeme si díky němu změřit např. jak máme velký pozemek, zahradu, byt, pokoj 
apod. 
- značí se: S 
- základní jednotka: m2 (metr čtvereční) 
- obsah obrazců (čtverec, obdélník) počítáme pomocí vzorců 
   -> vypočítáme ho vždy tak, že vynásobíme délky jeho dvou sousedních stran 
1. obsah čtverce:            S = a . a  
2. obsah obdélníku:       S = a . b 
  JEDNODUŠE HO VYPOČÍTÁME: STRANA KRÁT STRANA – vynásobíme 2 strany 
- Převodní vztahy:      převodní vztah je 100 ( u délky je to 10, u obsahu 100 ) 
 
          <_:100_       <_:100_    <_:100_       < _:100_         <_:100_     <_:100_ 
 1 km2 __>__ 1 ha __>__ 1 a __>_ 1 m2 _>___ 1 dm2 _>__ 1 cm2 __>__ 1 mm2 
          . 100  >        . 100 >      . 100 >          . 100 >         . 100 >            . 100 > 
 
1 km2 = kilometr čtvereční ( vyjadřuje rozlohu velkého území nebo státu) 
1 ha = hektar (vyjadřuje rozlohy velkých polí, lesů, luk, pozemků, rybníků..) 
1 a = ar (vyjadřuje výměru menších pozemků, polí, zahrad, sadů, parků …) 
1 m2 = metr čtvereční (vyjadřuje výměru např. plochy pokoje, bytu apod.) 
 



 
 

 
- pořádně si projít a prostudovat učebnici str. 22, 23, 28, 31, 36, 37 

(cvičení, která nejsou zadaná písemně do sešitu, vypracovat ústně) 
- do sešitu na geometrii vypracovat: uč. str. 23/cv.5,6,7,8; 

                                str. 28/cv.2, 3, 4, str. 31/cv.3,4,5; str. 37/cv.8,9,10 

- Zkuste si vypočítat plochu svého pokoje       

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
učebnice str. 56 – 60 (Příroda na jaře – ekosystém potok a řeka) 

➔ uvědomit si co je: levý, pravý přítok, soutok, ústí řeky 

➔ tok řeky: pramen -> potůček -> potok -> říčka -> řeka (horní tok, 

střední tok, dolní tok) -> ústí řeky 

➔ pročíst a vytvořit opravdu jednoduché poznámky 

 
Český jazyk- korenova@skolajinocany.cz 
sloh - charakteristika postavy - na volný list papíru  
Při popisu osoby, pohádkové bytosti apod. popisujeme nejen vnější vzhled (veliký, špinavý ...), ale 
také vnitřní, povahové vlastnosti (dobrota, lenost,...) Tomuto druhu popisu říkáme charakteristika 
postavy.  
Úkol: vyberte některou známou pohádkovou bytost. Vypracujte charakteristiku postavy podle 
následující osnovy:  



 
 

1. vnější vzhled 
2. kde žije 
3. co dělá 
4. vlastnosti a přátelé 
 
dále vypracujte v pracovním sešitě str. 49, cvičení 48, 49, 50 
 
 

Vlastivěda- krenova@skolajinocany.cz 

Kapitola 6 str. 18 – 20 přečíst a udělat výpisky 
 
Zapisuj písmena za správnou odpovědí a dozvíš se znění tajenky. 
1. Kdy vznikla Velkomoravská říše? 
a) na počátku 7. století  K 
b) na počátku 9. století  M 
c) na počátku 11. století  O 
 
2. Který kníže byl zakladatelem Velkomoravské říše? 
a) Rastislav    S 
b) Bivoj    P 
c) Mojmír    O 
 
3. Jak se jmenovali dva bratři, kteří přišli šířit do Velkomoravské říše křesťanství? 
a) Konstantin a Metoděj  R 
b) Přemysl a Mnata   Z 
c) Svatopluk a Mojmír   E 
 
4. Ve kterém roce tito dva bratři přišli? 
a) 836     T 
b) 638     C 
c) 863     A 
 
5. Jak se jmenuje nejstarší slovanské písmo? 
a) hlaholice    V 
b) azbuka    U 
c) latinka    R 
 
6. Jak se jmenoval kníže, jehož synové vedli spory o moc? 
a) Svatopluk    A 
b) Jaromír    N 
c) Cyril     I 
 
 
TAJENKA: 
Velkomoravské říši se také říká Velká __  __  __  __  __  __. 
 

 


