
PŘÍRODOVĚDA – 4. ROČNÍK – učivo na KVĚTEN 

Moji milí žáci,  

posílám vám text písemné práce, kterou byste za běžné výuky psali na začátku 
KVĚTNA. Opět si projděte otázky, vyhledejte odpovědi v učebnici. Pokud se každý den 
naučíte jednu otázku (je jich tentokrát jen 6), tak to hravě musíte zvládnout i bez pomoci 
učebnice a zcela samostatně.  

Kdo je zaregistrován ve ŠKOLE VPYŽAMU ukládá práce tam, protože zde pěkně vidím 
odevzdané práce a mohu hned i oznámkovat. Ostatní mohou hotovou vyplněnou práci zaslat 
na e-mail zastupce@1zszatec.cz nebo vyfotit a zaslat na WhatsApp 739 218 471.  
Pokud nemáte možnost pracovat přímo s tímto textem, stačí zaslat jen číslo otázky a odpověď 
nebo zapsat do sešitu z přírodovědy číslo otázky (neopisujte zadání) a rovnou odpověď a po 
návratu do školy provedeme společně kontrolu. 
 
Do sekce VIDEO – ve ŠKOLE V PYŽAMU uložím video, které je sice určeno pro 2. 
stupeň, ale jsou zde v druhé půlce videa krásně zobrazené polní plodiny. V úvodu videa 
si můžete zopakovat téma LES. Kdo má staženou učebnici přírodovědy, pustí si video na 
straně 76 (posílám krátkou ukázku). 
Také zde uložím video s ptáky u krmítka – v této otázce v testu jste nejvíce chybovali. 
 

Pokud se budete snažit písemnou práci vypracovat zcela samostatně a bez pomoci 
učebnice, přikládám i bodové hodnocení, abyste měli možnost porovnat své vědomosti a sami 
se oznámkovat. 

Mnoho zdaru a budu se těšit na vaše odpovědi.  

S přáním pevného zdraví pro celou rodinu.  

                                   Paní učitelka Hanka Smékalová  

 

  

V KVĚTNU by nás čekala tato témata: 
 
Téma: POLE 

- charakteristika společenstva 
- polní plodiny (obilniny, okopaniny) 
- polní plodiny (luskoviny, olejniny, pícniny, textilní plodiny, plevele) 
- polní živočichové 

 
Učebnice str. 76 -82 
 
Téma: TEKOUCÍ VODY 
  - charakteristika společenstva 

- vodní rostliny a živočichové  

Učebnice str. 84 -87 



 

Opakování tématu LOUKA – 4. ročník PŘÍRODOVĚDA 
 
Jméno:____________________________ Datum:________________Třída:____________ 
 
 
 
1. Napiš význam louky: 
a)__________________________________________________________________________ 
 
b)_________________________________________________________________________ 
 
2. Vypiš alespoň tři luční trávy:________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Vypiš alespoň pět lučních bylin:______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Vypiš alespoň pět bezobratlých živočichů žijících na louce:_______________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Vypiš alespoň dva ptáky žijících na louce______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Vypiš alespoň dva savce žijících na louce______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

SEBEHODNOCENÍ :    Moje předpokládaná známka:…………… 
 
Jak jsem se připravoval/a_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



 
Bodové hodnocení: 
1. otázka  2 body 
2. otázka 3 body  
3. otázka 5 bodů 
4. otázka 5 bodů 
5. otázka 2 body 
6. otázka 2 body 
 
CELKEM: 19 bodů 
Možnost získání plusových bodů za vědomosti nad rámec požadovaných otázek. 
19 – 17 bodů = 1 
16 – 14 bodů = 2 
13 – 8 bodů = 3 
7 – 4 bodů = 4 
3 – 0 bodů = 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


