
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 29. 3. do 31. 3. 2021 

ZADÁNÍ PRO 4. A 
Úkoly ODEVZDAT ve středu 31. 3. 2021 DO ŠKOLY od 9 do 11 hodin!!! 

(email TŘÍDNÍ UČITELKY: v.vyskalova@zsmojzir.cz) 
!!! NEMÁTE ZADANOU PRÁCI NA VLASTIVĚDU A 
PŘÍRODOVĚDU, PROTO MÁTE VÍCE ČJ!!! 

Český jazyk 
• PRACOVNÍ LIST + pomůže ti UČEBNICE na str. 35 (slovní druhy) 

Matematika 
• procvič si v PRACOVNÍM LISTĚ sčítání a odčítání do 100, násobení zpaměti, 

násobení a písemné dělení 
• podívej se na video o písemné dělení na youtube.com – „1.M – 13. 10.20 dělení 

jednociferným číslem“ + MUSÍŠ MÍT PŘI VÝPOČTECH OCÁSEK 
• 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 

Anglický jazyk 
• pracovní list 

Výtvarná výchova 
• matematická omalovánka 

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?

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


Pracovní list Matematika 
SČÍTÁNÍ A ODČÍTANÍ DO 100  
     

 

PÍSEMNÉ DĚLENÍ 
 

             

 

 



Pracovní list ČESKÝ JAZYK 

1. Doplň rod, číslo a pád dle vzoru – pomocnou tabulku máš v zadání. 

ROD ČÍSLO PÁD

tričko r. střední č. jednotné p. 1.

k přítelkyni

pod peřinou

na talíři

kuličky

od Adély

Blaženo!

na ulici



 

 

 

Tomáš, Daniel, Eva, Edita, Adam, Adolf, Tadeáš 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

 

Výtvarná výchova – matematické omalovánky – VELIKONOČNÍ SLEPIČKA 

• najdi a vybarvi podle zadání číslo, které se nachází vždy, mezi dvěma danými čísly  

• vysvětlení - (červená:   „je větší než 51 a menší než 70“) 



• pokud ti to pomůže, zapiš si čísla na řádky k dané barvě 

 



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 29.-31.3. 2021 

ZADÁNÍ PRO 4.B 
Úkoly odevzdat ve středu 31.3. 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


Dobrý den, děti. Tento týden odevzdejte úkoly už ve středu 31.3. 2021, protože ve čtvrtek 
jsou velikonoční prázdniny a v pátek je státní svátek. Státní svátek je i v pondělí 5.4. 2021, 
proto si pro úkoly půjdete až v úterý 6.4. 2021. Online hodinu budeme mít tento týden 
pouze v úterý (zase v deset hodin). Mějte se krásně, vaše paní učitelka Klárka. :-)


Český jazyk 
PRACOVNÍ LIST (součást zadání)


Určování pádu, čísla a rodu podstatných jmen

Vzory podstatných jmen rodu středního

Opakování


Matematika 
PRACOVNÍ LIST (součást zadání)


Písemné dělení - v úterý budeme na online hodině počítat spolu


Čtení a sloh

Pokud máte možnost, najděte na internetu nebo se zeptejte doma, jaké velikonoční 
zvyky v Čechách dodržujeme a do školního sešitu mi napiš, jaké velikonoční zvyky 
dodržuješ ty?


Výtvarná výchova a Pracovní činnosti 
PRACOVNÍ LIST (součást zadání)


Informatika a Anglický jazyk 
pracovní listy (součástí zadání)


Tělesná výchova a hudební výchova 
Vyražte ven na procházku a nadýchejte se čerstvého vzduchu, ve kterém už určitě 
ucítíte příchod jara :-)


mailto:skola@zsmojzir.cz
mailto:k.cernecka@zsmojzir.cz
mailto:s.hemisova@zsmojzir.cz
mailto:k.nydlova@zsmojzir.cz
mailto:h.jandova@zsmojzir.cz


MATEMATIKA 29.-31.3 2021 

Písemné dělení: 

1)  2) 
3 425 : 5 = _________  ZK:               749 : 7 = ________  ZK:                    
___         . _________   ___             . _________    
  ___     ___ 
    ___        __  
       __ 

3)  4)  
8 542 : 2 = _________   ZK:                         830 : 6 = ________  ZK:                       
___        . _________     ___      . ________ 
  ___      ___ 
     ___        __ 
       __ 

5)  6) 
7 645 : 3 = _________   ZK:                        576 : 4 = _________  ZK:                                       
___        . _________    ___      . ________ 
  ___    ___ 
    ___      __ 
      __  

7)  8) 
1 450 : 10 = ________   ZK:                        946 : 8 = _________  ZK:                                
___        . _________    ___       . _______ 
  ___    ___ 
    ___      __ 
      __ 

9)  10) 
6 598 : 3 = ________   ZK:                       849 : 5 = _________  ZK:                    
___      . __________  ___      . ________ 
  ___    ___  
    ___      __ 
      __ 
 



ČESKÝ JAZYK 29.-31.3 2021 

Doplň tabulku -> u slov v levém sloupci urči ROD, ČÍSLO a PÁD.  

Seřaď slova podle abecedy. 
Tomáš, Daniel, Eva, Edita, Adam, Adolf, Tadeáš 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ROD ČÍSLO PÁD

tričko r. střední č. jednotné p. 1.

k přítelkyni

pod peřinou

na talíři

kuličky

od Adély

Blaženo!

na ulici



Roztřiď do tabulky slova podle toho, k jakému patří vzoru. Nezapomeň se u slov ptát 
2. pádem.  
 
Př. KOLENO -> koleno - bez kolena jako město - bez města 
 
KINO TOPENÍ KOUPALIŠTĚ SELE    POLE 
 
BATOLE KOŠTĚ HŘIŠTĚ LOVENÍ LOŽE 

LANO LEPIDLO ZDRAVÍ SLŮNĚ KOUZLO 

MĚSTO MOŘE KUŘE STAVENÍ



VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI 29.-31.3 2021 

Vybarvi podle zadání :-) 


