
4. ročník, pondělí 8. 11. 2021 
 
Tento pracovní list ať si děti vypracují, a prosím pak o vyfocení/naskenování a zaslání na 
mail: vojackovasarka78@gmail.com nebo klidně i do zprávy na whatsapp. Úkol do sešitu 
opět vyfotit a zaslat nějaký způsobem (mail, telefon). Děkuji 
 
 
 
ČESKÝ JAZYK 

1. Přečti si věty: 

Podzim již pomalu končí. Stromy opadly. Příroda se pomalu chystá k zimnímu 

odpočinku. Lidé se už tepleji oblékají. Snad přijede Martin na bílém koni. 

a) Vyhledej slovesa, podtrhni je vlnovkou. 

Na slovesa se ptáme: Co dělá? Co dělaly? Co udělá ? 

 

2. Přičti si: 

MLUVÍME A PÍŠEME VE VĚTÁCH. Věty se skládají ze slov. Základem každé věty bývá 

obvykle sloveso. Spojení slov s jedním určitým slovesem je věta jednoduchá. 

 

3. Urči u vět, zda je to VĚTA JEDNODUCHÁ (VJ), nebo SOUVĚTÍ (S) 

Poradím, vždy si ve větě spočítej slovesa. 1 sloveso = VJ, 2 a více sloves = S. 

 

Rybář chytá ryby. ______ 

Když se nad rybníkem smrákalo, vylezl vodník Čepeček na vrbu. ______ 

Čepeček rád hrál na housličky.  ______ 

Vodník housle naladil. ______ 

Čepeček hrál měsíci, aby se mu dobře svítilo. _____ 

 

4. Najdi ve větách ZSD 

Co je to ZSD = základní skladební dvojice, která se skládá ze slovesa (přísudku) – 

podtrháváme vlnovkou a z podstatného jména v 1. pádě (podmětu) – podtrháváme 

rovnou čarou podle pravítka. 

 

Např. Rybář chytá ryby. 

Přísudek – Co dělá  (podmět)?   Co dělá rybář? Odpovím si: CHYTÁ 

Podmět – Kdo (+ sloveso)?  Kdo chytá? Odpovím si: RYBÁŘ 

 

Anička se stará o fretku Rózinku. 

Tomáš má doma pejska Rafíka. 

Lidka pečuje o kočičku Lízinku. 

Aleš chová v akváriu rybičky. 
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5. Vypracuj toto cvičení (Cv. 2 a), b), c)) do sešitu ČJ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

1. Nalep si zápis „živočichové/ do sešitu PŘ (obstřihni si okraje, ať se ti to do sešitu 

pěkně vejde a nic ze sešitu netrčí      ) 

2. Přečti si zápis v učebnici str. 17,18 a horní část str. 19 

3. V úterý si udělej PS str. 10/celou (spolupracuj s učebnicí nebo sešitem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis do PŘ: 

 

ŽIVOČICHOVÉ 

 

Společné znaky živočichů 

- výživa a vylučování 

- dýchání 

- reakce na změny a podněty 

- pohyb 

- růst a vývoj 

- rozmnožování 

 

Dělení živočichů podle stavby těla 

- BEZOBRATLÍ 

- OBRATLOVCI 

 

 

 

BEZOBRATLÍ 

o nejstarší živočichové na Zemi 

o nemají obratle ani žádné kosti  

o žijí na souši, ve vzduchu, ve vodě 

o nejznámější skupinou je HMYZ 

o HMYZ 

▪ najdeme jej skoro všude 

▪ tělo hmyzu je rozděleno na části: hlava, hruď, 

zadeček 

▪ zástupci hmyzu mají 3 páry končetin, obvykle 2 

páry křídel, oči a tykadla 

▪ např. kobylky, brouci, vážky a motýli 

 

 

Fáze vývoje – běláska zelného 

 

 

 

 

 



OBRATLOVCI 

o mají vnitřní kostru složenou z kostí 

o kostra chrání měkké orgány (mozek, srdce nebo plíce 

o součástí kostry je páteř – obratle 

o obratlovci mají hlavu, trup, obvykle párové končetiny a ocas 

o (někteří obratlovci nemají končetiny – hadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obratlovce dělíme do 5 základních skupin: 

- Ryby 

- Obojživelníci 

- Plazi 

- Ptáci 

- Savci (člověk) 

Ryby 

- žijí ve vodě 

- dýchají žábrami 

- tělo mají většinou pokryté šupinami 

- mají ploutve 

- př. __________________________________________ 

Obojživelníci 

- žijí ve vodě i na souši 

- mají vlhkou pokožku 

- z vajíček se ve vodě líhnou larvy – pulci 

- pulci dýchají žábrami, dospělci plícemi 

- např. ________________________________________________ 



 

Plazi 

- kladou vajíčka na souši 

- mají rohovitou suchou pokožku, někdy i krunýř 

- dýchají plícemi 

- např. ________________________________________________ 

 

Ptáci 

- tělo pokryté peřím 

- mají křídla, mohou létat 

- mají zobák 

- kladou vajíčka do hnízd 

- dýchají plícemi pomocí plicních vaků 

- např. ________________________________________________ 

 

Savci 

- žijí na souši, ve vodě i ve vzduchu 

- tělo mají většinou pokryté srstí 

- většinou rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko 

- dýchají plícemi 

- např. _______________________________________________ 

 

? Kterému savci se nerodí živá mláďata, ale klade vejce? 

____________________________________________ 

? Jak se jmenuje savec, který dokáže létat? 

____________________________________________ 

 

 

POTRAVNÍ VZTAHY ORGANIZMŮ 

 

Dělení živočichů podle potravy: 

- býložravci 

- masožravci 

- všežravci 

o hmyzožravci 

 

Živočichovi, který loví jiná zvířata se říká LOVEC (PREDÁTOR) 

Jeho obětí je KOŘIST. 



 

Býložravci 

______________________________________________________________________ 

 

Masožravci 

______________________________________________________________________ 

 

Všežravci 

______________________________________________________________________ 

 

Hmyzožravci 

______________________________________________________________________ 

 

Živočichové a rostliny jsou na sobě závislí. Příkladem je potravní řetězec: 

 

 

 

 

 

 

 

Odumřelá těla organizmů i jejich výkaly zpracovávají ROZKLADAČI (např. bakterie nebo 

houby). V přírodě jsou rozkladači nepostradatelní 

Parazit – je organizmus, který žije na úkor jiného organizmu. 

Organizmy nevytvářejí jen potravní řetězce, ale složité POTRAVNÍ SÍTĚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


