
Jméno:________________________________________ Třída:____________ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLAÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 
     Tel.: 472731819, 472731253, Tel. řed. /fax: 472731480, mail:skola@zsmojzir.cz 

Zadání domácí práce pro žáky 4. A a 4. B na týden od 8. 3. do 12. 3. 2021 

ZADÁNÍ PRO 4. A 
Úkoly ODEVZDAT v pátek 12. 3. 2021 DO ŠKOLY od 9 do 11 hodin!!! 

(email TŘÍDNÍ UČITELKY: v.vyskalova@zsmojzir.cz) 

Český jazyk 
• PS str. 25/ cv. 18, 19 
• PS str. 26/ celá 
• PRACOVNÍ LIST 

Matematika 
• procvič si v PRACOVNÍM LISTĚ sčítání a odčítání do 100, dělení se zbytkem 
• podívej se na video o písemné dělení na youtube.com – „1.M – 13. 10.20 dělení 

jednociferným číslem“ 
• procvič písemné dělení jednociferným číslem do pracovního listu – pomůže ti 

TABULKA NÁSOBKŮ V PRACOVNÍM LISTĚ 
• MŮŽEŠ PROCVIČIT I NA STRÁNCE https://publi.cz/books/12/04.html nebo 

www.skolakov.eu 
• NEZAPOMEŇ, ŽE ZKOUŠKA SE DĚLÁ NÁSOBENÍM!!! 

Informatika 
• pracovní list (součást zadání) 

Anglický jazyk 
• pracovní list (součást zadání) 

Tělesná výchova   
• doporučuji najít na youtube.com „Tělocvik.online“ a zacvičit si podle návodu 

Čtení 
• čítanka str. 97 „VZPOMÍNKA NA PRAVĚKÉ DOBY ANEB ZLATÝ VĚK“ – Michal 
Černík – PŘEČTI NAHLAS RODIČŮM 

Hudební výchova 
• zopakuj si státní hymnu „Kde domov můj“ – melodii si najdi na youtube.com 

https://publi.cz/books/12/04.html
http://www.skolakov.eu


Přírodověda 

• pracovní list 
• VEŠKERÉ INFORMACE JSOU NAPSANÉ V UČEBNICI STR 38 - 39

 



 

Vlastivěda 
• přečti si text a do školního sešitu si ho NALEP 
• PS str. 7/ celá 
• pusť si video „Dějiny udatného českého národa“ na youtube.com nebo na ČT déčko 

– díl „PRAOTEC ČECH“ 

NAŠE NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH

 



Pracovní list Matematika 
SČÍTÁNÍ A ODČÍTANÍ DO 100 – OPAKOVÁNÍ 3. ROČNÍKU 

 

DĚLENÍ SE ZBYTKEM          

 



             

846 : 2 =    ZK: 639 : 3 =    ZK:

8 846 : 2 =   ZK: 6 639 : 3 =    ZK:

895 : 4 =    ZK: 525 : 8 =    ZK:

897 : 5 =   ZK: 935 : 6 =    ZK:



Pracovní list ČESKÝ JAZYK 

1) Do tabulky slovních druhů vepiš jednotlivé slovní druhy:  
2) Jednotlivá slova přiřaď ke slovním druhům:  

->   ŽACTVO, TROJE, ZÍTRA, PROTOŽE, BĚHÁME, POD, AU, JÁ, ANO  

3) Zapiš číslicí slovní druhy:   

6 238 : 5 =    ZK: 7 833 : 6 =    ZK:

8 754 : 7 =   ZK: 3 425 : 4 =    ZK:

SLOVNÍ DRUHY - OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY - NEOHEBNÉ

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

slepice______ čtyři ______ krásně _____ protože _____ ať______ 

spali   ______ hezký ______  přes ______ laskat  ______ do______ 

naše ______ lezec ______ žbluňk ______ sedíme _____ že _____



4) V následujících cvičeních si připomeneme určování čísla u podstatných jmen. 
Připomínám, že známe ČÍSLO JEDNOTNÉ (jedno auto, moje maminka, oblíbená 
hračka, velký medvěd…) a ČÍSLO MNOŽNÉ (dvě auta, cizí maminky, oblíbené 
hračky, velcí medvědi). Pokud je podstatné jméno jenom jedno a můžu si na něj 
ukázat TEN, TA, TO nebo JEDEN, JEDNA, JEDNO, tak se jedná o číslo jednotné. 
Pokud podstatné jméno vyjadřuje více osob, zvířat nebo věcí najednou a můžu si 
na něj ukázat TI, TY, TA nebo DVĚ, VÍCE, tak se jedná o číslo množné. 
Vyzkoušíme si to na několika příkladech.    

5) V textu podtrhni/vybarvi ČERVENĚ podstatná jména v jednotném čísle a MODŘE 
podstatná jména v množném čísle.   

Ráno jsem vstala z postele a maminka mi udělala k snídani lívance. Po snídani 

jsem si šla vyčistit  zuby a použila jsem svou oblíbenou pastu. Když jsem dokončila 

ranní hygienu, vzala mě maminka  na hřiště za mými kamarády. Společně jsme 

hrály různé hry a moje maminka si zatím povídala s  ostatními maminkami. Na 

oběd jsme šli domů a odpoledne jsme dělali úkoly do školy. 

6) Urči u podstatných jmen OSOBU, ČÍSLO A ČAS, pomůže ti tabulka níže. 

Vzor: (vedle) kamenů – rod mužský, číslo množné, pád 2. 

Jarmilo! -_______________________________________________________________ 

(na) stole -______________________________________________________________ 

auto -_________________________________________________________________ 

(do) školy -_____________________________________________________________ 

SEŠIT (ten, jeden) -> číslo jednotné TUŽKY (ty, dvě) -> číslo množné 

CIRKUS -> 
___________________________  

KLUK -> 
___________________________

MRKVE -> 
___________________________  

MASO -> 
__________________________

LAMPY -> 
____________________________  

PAPÍRY -> 
_________________________

TATÍNEK -> 
__________________________  

KVĚTINY -> 
________________________

TELEFONY -> 
________________________

RODINA -> 
_________________________



PODSTATNÁ JMÉNA 
ROD                                                                   ČÍSLO 
- mužský (TEN)                                         JEDNOTNÉ 
- ženský (TA)                                             MNOŽNÉ 
- střední (TO) 

PÁD 
1. Kdo? Co? 
2. bez Koho? Čeho? 
3. ke, k Komu? Čemu? 
4. vidím Koho? Co? 
5. oslovujeme, voláme! 
6. o Kom? o Čem? 
7. s Kým? s Čím?



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 
Tel.: 472 731 819, 472 731 253, Tel. řed./fax: 472 731 480, mail: skola@zsmojzir.cz 

Zadání domácí práce pro žáky 4.A a 4.B na týden od 8.-12.3. 2021 

ZADÁNÍ PRO 4.B 
Úkoly odevzdat v pátek 12.3. 2021 DO ŠKOLY od 9 do 11 hodin!!! 
!!! Do školy je vstup povolen pouze s respirátorem nebo chirurgickou rouškou !!! 

Kontakty 
Paní učitelka Klára Černecká (třídní učitelka): k.cernecka@zsmojzir.cz

Paní učitelka Soňa Hemišová (AJ): s.hemisova@zsmojzir.cz

Paní učitelka Květa Nýdlová (INF): k.nydlova@zsmojzir.cz

Paní asistentka Hana Jandová: h.jandova@zsmojzir.cz


Pozdrav od nové třídní učitelky.  
- Ahoj děti. :-) S některými z vás jsem se již setkala u vydávání úkolů, takže už mě někdo 
znáte. Kdo mě ještě nezná, jmenuji se Klára Černecká a jsem vaše nová třídní učitelka. 
Moc mě mrzí, že se teď nemůžeme setkávat, ale pevně věřím, že tato nelehká zlá doba 
brzy skončí a my se budeme moci seznámit ve škole. Kdybyste čemukoliv ze zadaných 
úkolů nerozuměli, napište mi e-mail, který jsem uvedla výše v kontaktech. Ráda se vším 
pomohu poradím. Moc se těším, až vás poznám. Přeji vám krásné slunečné dny a budu 
se těšit ve škole u vydávání a vybírání úkolů. Klára Černecká :-)


Český jazyk 
pracovní list - opakování slovních druhů a určování čísla podstatných jmen (součástí 
zadání) 


Matematika 
Početníček str. 22 cvičení 1,3,4

Počteníček str. 23 cvičení 1,2

Početníček strana 43 cvičení 4


Čtení a sloh

Přečtěte si ukázku pověsti a do školního sešitu napiš, jak se pověst jmenuje a tvůj 
názor, jak se ti pověst líbila. :-) (ukázka je součástí zadání)


Výtvarná výchova a Pracovní činnosti 
Pokus se nakreslit středověký hrad. Můžeš si vymyslet vlastní a nebo si můžeš najít 
předlohu na internetu nebo v nějaké knížce.


Informatika a Anglický jazyk 
pracovní listy (součástí zadání)


Tělesná výchova a hudební výchova 
Doporučuji najít na youtube.com “Tělocvik online” a zacvičit si podle návodu, pustí si 
ke cvičení můžeš svou oblíbenou hudbu. :-) 


mailto:skola@zsmojzir.cz
mailto:k.cernecka@zsmojzir.cz
mailto:s.hemisova@zsmojzir.cz
mailto:k.nydlova@zsmojzir.cz
mailto:h.jandova@zsmojzir.cz
http://youtube.com


ČESKÝ JAZYK	 	 	 	 	 	 	 Jméno______________________ 
1) Do tabulky slovních druhů vepiš jednotlivé slovní druhy: 
2) Jednotlivá slova přiřaď ke slovním druhům: 

->   ŽACTVO, TROJE, ZÍTRA, PROTOŽE, BĚHÁME, POD, AU, JÁ, ANO


3)  Zapiš číslicí slovní druhy:  

slepice	______		 čtyři	 ______		 krásně	______		 protože ______	 ať ______


spali  	 ______		 hezký	 ______		 přes	 ______		 laskat.   ______	 do ______


naše	 ______		 lezec	 ______		 žbluňk	______		 sedíme	 ______	 že ______


4) V následujících cvičeních si připomeneme určování čísla u podstatných jmen. :-) 
Připomínám, že známe ČÍSLO JEDNOTNÉ (jedno auto, moje maminka, oblíbená hračka, 
velký medvěd…) a ČÍSLO MNOŽNÉ (dvě auta, cizí maminky, oblíbené hračky, velcí 
medvědi). Pokud je podstatné jméno jenom jedno a můžu si na něj ukázat TEN, TA, TO nebo 
JEDEN, JEDNA, JEDNO, tak se jedná o číslo jednotné. Pokud podstatné jméno vyjadřuje 
více osob, zvířat nebo věcí najednou a můžu si na něj ukázat TI, TY, TA nebo DVĚ, VÍCE, tak 
se jedná o číslo množné. Vyzkoušíme si to na několika příkladech.   

SEŠIT (ten, jeden) -> číslo jednotné TUŽKY (ty, dvě) -> číslo množné 

CIRKUS -> ____________________________	 	 KLUK -> _________________________________


MRKVE -> _____________________________		 MASO -> ________________________________


LAMPY -> _____________________________		 PAPÍRY -> _______________________________


TATÍNEK -> ____________________________		 KVĚTINY -> ______________________________


TELEFONY -> __________________________		 RODINA -> _______________________________


5) V textu podtrhni/vybarvi ČERVENĚ podstatná jména v jednotném čísle a MODŘE 
podstatná jména v množném čísle.  

Ráno jsem vstala z postele a maminka mi udělala k snídani lívance. Po snídani jsem si šla vyčistit 


zuby a použila jsem svou oblíbenou pastu. Když jsem dokončila ranní hygienu, vzala mě maminka 


na hřiště za mými kamarády. Společně jsme hrály různé hry a moje maminka si zatím povídala s 


ostatními maminkami. Na oběd jsme šli domů a odpoledne jsme dělali úkoly do školy.


SLOVNÍ DRUHY - OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY - NEOHEBNÉ

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.



VLASTIVĚDA 

1) V pracovním sešitě (hnědém) si najdi stranu 9 kapitola NAŠE NEJSTARŠÍ MINULOST V 
POVĚSTECH a vypracuj cvičení 1,2 a 3. Strana se může v různých vydáních lišit, tak se 
raději orientuj podle názvu kapitoly. Odpovědi můžeš hledat i na internetu. :-) 

2) Přečti si zápis, doplň ho, vystřihni ho a nalep si ho do sešitu. :-) 
3) Můžeš se podívat na Dějiny udatného českého národa na 8. díl - PRAOTEC ČECH 
  
NAŠE NEJSTARŠÍ MINULOST V POVĚSTECH 
Naše nejstarší pověsti vznikaly v období, které trvalo asi 150 let po Sámově říši. O tomto období 

nemáme žádné písemné zprávy, proto si lidé začali vymýšlet různé příběhy o činech našich 

předků. Pověsti jsou napínavé a zajímavé, ale jsou to neskutečné příběhy z 


______________________________________


1) Podle pověsti přivedl ___________________________ svůj kmen až pod památnou horu Říp. 


Krajina se mu líbila a rozhodl se, že se zde se svým kmenem usadí. Zemi pojmenovali na jeho 


počest _____________________.


2) Stařešina Krok měl tři dcery - ____________________________________. Kněžnou se stala 


Libuše. Libuše měla nadání předpovídat (věštit) budoucnost a předpovídala slávu _____________.


Libuše si vybrala za manžela ___________________________________. Podle pověsti byl se stal 


Přemysl Oráč zakladatelem rodu _______________________________. 


3) Za knížete Křesomysla naše země vzkvétala a začalo mohutné dobývání zlata a stříbra. Z 


rolníků se stali horníci a pole neměl kdo obdělávat. S tím nesouhlasil _________________________. 


Dostal se do sporů a poté i do boje s havíři (lidé pracující v dole). Kníže Křesomysl odsoudil 


Horymír k smrti. Věrný kůň ____________________ přeskočil s Horymírem hradby knížecího hradu 


___________________________ a přeplaval Vltavu, takže Horymír smrti utekl. 


PŘÍRODOVĚDA 

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ NA JAŘE 
1) Pomocí učebnice na straně 33 (strana se může lišit) doplň zápis. Poté ho vystřihni a 

nalep si ho do sešitu. :-) 
2)   V učebnici si pořádně prohlédni obrázky. :-) 

ROSTLINY SE NA JAŘE PROBOUZEJÍ 

Na jaře vlivem příznivých životních podmínek rostliny začínají ___________________.

Jednoleté rostliny vyklíčí ze semen, postupně vyrostou, vykvetou, poté vyrostou plody, ve 

kterých jsou semena, a na podzim rostliny zahynou. Zimu přečkají jen ____________________. 

Dvouleté a vytrvalé rostliny vyklíčí z podzemních částí, to znamená z kořenů s přízemními 

pupeny, cibulí, hlíz a oddenků. 
U vytrvalých rostlin - dřevin přezimují i nadzemní části. Opadavé dřeviny přezimují bez listů. Na 

jaře z pupenů vyklíčí ________________ a __________________. Po opylení květů začínají růst a 

dozrávat _______________________.




ČTENÍ A SLOH 

1) Přečti si ukázku a do školního sešitu si napiš, jak se pověst jmenuje a svůj názor na to, 
jak se ti tato pověst líbila nebo nelíbila. 

Pověst o Bivojovi 

Kdysi dávno vládl v Čechách moudrý a spravedlivý vojvoda Krok. Po jeho smrti se vlády 
ujala nejmladší z jeho tří dcer – Libuše.

Jednoho dne se Libuše sešla na Vyšehradě se svou sestrou Kazi. Procházely se po 
zahradě a kněžna si povzdechla: „Mám já to trápení! Celý kraj sužuje obrovský kanec. 
Způsobil už hodně škody – ryje na polích, ničí sedlákům úrodu, boří ohrady pro dobytek a 
napadá i pocestné! Všichni z něj mají veliký strach a lidé se dokonce bojí chodit do lesa!“

Sotva to Libuše dořekla, ozval se z nádvoří křik. Sestry rychle seběhly na nádvoří a tam 
uviděly statného muže s velikým živým kancem na zádech. Muž kance zvedl nad hlavu a 
udeřil jím vší silou o zem.

Pak muž řekl: „Jsem Bivoj a přinesl jsem tu škodnou. Holýma rukama jsem toho kance 
chytil v lese. Teď už škodit nebude.“

Kněžna Libuše vděčně pronesla: „Na počest tvé síly a odvahy uspořádáme dnes večer na 
Vyšehradě hostinu, na kterou jsi srdečně zván.“ Bivoj souhlasil.

Druhý den ráno se Bivoj chystal na cestu domů. Kazi byla tou dobou už také připravená k 
odjezdu na svůj hrad Kazín, a tak jí Bivoj nabídl, že ji kus cesty doprovodí. Když společně 
dorazili na Kazín, rozhodl se Bivoj s Kazi zůstat. Po nějaké době ji požádal o ruku a brzy 
se slavila velká svatba.



