
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 6. 4. do 9. 4. 2021 

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

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

Český jazyk 
• PRACOVNÍ LIST – vzory podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO 

Matematika 
• POČETNÍK str. 29 a 32 

Informatika 
• pracovní list 

Anglický jazyk 
• pracovní list 

Výtvarná výchova 
• nakresli na PŘOLOŽČNÝ BÍLÝ PAPÍR velikonoční vejce 

Praktické činnosti 
• vystřihni vyznačené části - tulipán ve vejci 

Vlastivěda 
• TEST – vyplň ho pomocí zápisků níže 



Vlastivěda 
• PS str. 9/ cv. 1, 2, 4 (doplň tajenku z křížovky) 
• VYSTŘIHNI A NALEP zápisky do sešitu 
• VYPLŇ A ODEVZDEJ TEST, který je v zadání 
•

VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT 
- patronem českého národa je svatý Václav 
- dle pověsti, čeká v hoře Blaník kníže Václav se svým vojskem 
- kníže Oldřich si vzal za ženu pradlenu jménem Božena 
- kníže Bořivoj byl prvním Přemyslovcem 
- ochránci české země se říká patron



PRACOVNÍ LIST - Český jazyk 
1) Napiš podstatná jména rodu středního v daných pádech: 
 Podívej se, jak je vypracované první slovo a podle něj stejným způsobem vyplň   
 zbytek tabulky. :-) 

2) Doplň slovo ve správném tvaru: 

U	 př. (kočka) ____u kočky_________	 K	 (most) __________________________ 
	  
	 (strom) _______________________	 	 (Eva) ___________________________ 

	 (auto) ________________________	 	 (počítač) ________________________ 

NA	 (ruka) ________________________		 O	 (princ) __________________________ 

	 (hlava) _______________________		 	 (pes) ___________________________ 

	 (voda) _______________________		 	 (kolo) _________________________ 

2. pád, číslo jednotné 6. pád, číslo množné 7. pád, číslo jednotné

STRAŠIDLO (bez) STRAŠIDLA (o) STRAŠIDLECH (se) STRAŠIDLEM

ŠTĚNĚ

POČASÍ

LETIŠTĚ

ZRCADLO

OKOLÍ



VZORY PODSTATNÝCH JMEN - ROD STŘEDNÍ 

 

3. Rozděl slova z nabídky do sloupečků podle toho, jestli se skloňují podle vzoru MĚSTO 
nebo STAVENÍ. 

KLADIVO, CUKROVÍ, ČÍSLO, CHODIDLO, OBYDLÍ, PODZEMÍ, SLOVO, CHMÝŘÍ, 
RÁNO, NÁMĚSTÍ, PSANÍ, UMYVADLO, BRNO, KŘOVÍ 

MĚSTO       STAVENÍ 
______________________                                         ________________________ 

______________________                                         ________________________ 

______________________                                         ________________________ 

______________________                                         ________________________ 

______________________                                         ________________________ 

______________________                                         ________________________ 

______________________                                         ________________________ 

ukázka: MÝDLO – řeknu si: kladivo bez kladiva, jako město bez města 
             HŘIŠTĚ – řeknu si: hřiště bez hřiště, jako moře bez moře 

             KOŠTĚ – řeknu si: koště bez koštěte, jako kuře bez kuřete 

             PONDĚLÍ - řeknu si: pondělí bez pondělí, jako stavení bez stavení



 



PRACOVNÍ LIST - Přírodověda 
1) Doplň slova z rámečku do textu. 

 
  ZÁSOBNÍ  KLÍČÍ  ROSTLINY  ZIMU 

 Na jaře .............................semena, která rostliny vytvořily v předchozích letech.  

 Vytrvalé ............................... začínají vyrůstat z orgánů, které uchovaly  

 přes...................... a v nichž měly uchovány ............................... látky např.:  

 a) kořeny 
 b) cibule 
 c) hlízy 

b) Nakresli květ sněženky a květ bledule  

2) V učebnici si najdi kapitolu “Rozkvetlé zahrady, louky a pole” - strana 47 (může se lišit) 
a pomocí učebnice přiřaď názvy bylin k obrázkům. 

1) PAMPELIŠKA 2) TULIPÁN ZAHRADNÍ 3) ŠŤAVEL KYSELÝ  4) SASANKA      
5) HAJNÍVIOLKA VONNÁ    6) SEDMIKRÁSKA OBECNÁ 7) POMNĚNKA BAHENNÍ  

_______________________________________________________________________ 

SNĚŽENKA BLEDULE



 



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 6.-9.4. 2021 

ZADÁNÍ PRO 4.B 
Úkoly odevzdat v pátek 9.4. 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


Český jazyk 
PRACOVNÍ SEŠIT


Strana 39 - cvičení 12, 13 a 15

Strana 40 - cvičení 16, 17


Matematika 
POČETNÍČEK


Celá strana 32 (cvičení 1,2,3)


Čtení a sloh

Přečti si “Hádanky z jarní přírody”, které jsou součástí zadání a do školního sešitu 
napiš odpovědi na hádanky. :-)


Výtvarná výchova a Pracovní činnosti 
Vyrob z ruličky od toaleťáku jarní květinu. Můžeš jí oblepit barevným papírem nebo 
můžeš využít vlastní kreativitu a nápaditost. Fantazii se meze nekladou. Výrobek mi 
odevzdej i s ostatními úkoly a já ho dám do třídy a vyzdobím ji tím. 


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, můžeš 
si pustit ke cvičení 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


6.-9.4. 2021 
Vlastivěda 
ŽIVOT ZA VLÁDY PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ 
- V pracovním sešitě vypracuj na straně 12 cvičení 1 a 2

- V učebnici najdeš tuto kapitolu na straně 18 a 19

- Vystřihni si zápisy a nalep si je do školního sešitu











6.-9.4. 2021 
Přírodověda 



6.-9.4. 2021 
Český jazyk - čtení 






Výtvarná výchova 


