
UČIVO a VÝSTUPY 4.ročník – M, Čj, Vl, Př 

Český jazyk: 

Procvičování probraného učiva 

- Vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen podle vzorů. 

Slovesa 

- Mluvnické kategorie: žák je schopen určit osobu, číslo, čas, chápe rozdíl mezi 

jednoduchým a složeným tvarem sloves, rozpozná a utvoří infinitiv, rozpozná a utvoří 

zvratné sloveso. 

Věta jednoduchá souvětí 

- Rozlišování vět jednoduchých a souvětí (jejich stavba) odlišuje větu jed. a souvětí, 

změní větu jednoduchou v souvětí, užívá vhodné spojovací  výrazy. 

Zákl. skladební dvojice (podmět a přísudek, shoda): 

- Žák vyhledává základní skladební dvojici. 

- Shoda podmětu s přísudkem: žák chápe a uplatňuje pravidla shody podmětu 

s přísudkem. 

Nesplníme: 

Nevyjádřený podmět, řeč přímá a nepřímá, literární žánry – povídka, bajka. 

 

Matematika: 

Zlomky 

- Seznámení s pojmem – zápis, pojmenování. 

- Žák umí graficky znázornit zlomek, vypočítá zlomek z čísla. 

Obsah čtverce, obdélníka 

- Zjišťování obsahu čtverce, obdélníka ve čtvercové síti. 

- Žáci jsou seznámeni s postupem výpočtu obsahu čtverce, obdélníka. 

- Žáci jsou seznámení s jednotkami obsahu. 

 

Procvičování probraného učiva: 

Pamětní násobení a dělení, násobení a dělení mimo obor násobilek, písemné dělení 

jednociferným dělitelem, písemné násobení dvouciferným činitelem, zaokrouhlování, počítání 

se závorkami. 

 

 

 



Přírodověda  4. A  

Učivo - výstupy 

Rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 

života, výživa, stavba těla: 

 zná význam částí kvetoucích bylin 

Rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 

 seznamuje se s jednotlivými společenstvy v přírodě 

 

Vlastivěda  4. A 

Seznámení se s nejstaršími dějinami naší země od nejstaršího osídlení naší vlasti až po nástup 

Habsburků 

- seznamuje se se způsobem života a prací předků na našem území 

 

Přírodověda  4. B  

 Okolí lidských obydlí   

 Rybník , potok, řeka 

-seznamuje se s jednotlivými společenstvími v přírodě 

-chov domácích mazlíčků 

 Ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a katastrofy, zásady bezpečného pobytu a 

pohybu v přírodě 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou být 

nebezpečné 

 Situace hromadného ohrožení 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví 

          

Vlastivěda  4. B 

Seznámení se s nejstaršími dějinami naší země od nejstaršího osídlení naší vlasti až po nástup 

Habsburků 

- seznamuje se se způsobem života a prací předků na našem území 

 


