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KONTROLNÍ  LISTY  - 4. r.      25.1. – 28.1.2021       
                        

   jméno:            

Připomínám:  

 ROZVRH ONLINE VÝUKY: 
 

 
na online hodinu si připrav i učebnice, pracovní sešity a tyto kontrolní listy 

 pondělí – samostatná práce 

 úterý – připraveno na online výuku 

 středa - připraveno na online výuku 

 čtvrtek – samostatná práce,  
 

ČESKÝ JAZYK 
 
PONDĚLÍ – samostatná práce 

1.  Napiš do tabulky názvy slovních druhů.  
      Slova z textu zapiš ke správnému slovnímu druhu 
 
,,Kšáá!“ křičí Lenka na slepice. Palcem bosé nohy si přihrne několik oblázků. Hlídá 
hejno, aby nepodlézalo dírou v plotě. Šutr cinkne do zvonivého pletiva, slepice se 
polekaně rozeběhnou. Prázdniny začínají velkolepě! Kéž by se jí letos vydařily. 

1   

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

den od - do  předmět 

úterý     19.1. 11:00 – 12:00 ČJ/MA   + PŘ 
středa   20.1. 8:30 – 9:30 ČJ/MA   + PŘ 

středa   20.1. 11:45 – 12:30 VL 
čtvrtek  21.1. 10:00 – 10:45 AJ 
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2.  

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. 

 

 

5. Zopakuj si znovu názvy slovních druhů – učebnice strana 10 –  

ZÍTRA NA ZNÁMKY!!!!! 

 



                                                                                                                                                                            

3 
 

ÚTERÝ – online výuka 
1. cvičný diktát 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

2. 
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STŘEDA – online výuka 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 
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ČTVRTEK  - samostatná práce 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 1. První odstavec – 5 řádků - opiš 

2. 
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MATEMATIKA  
PONDĚLÍ  – samostatná práce  OPAKOVÁNÍ - TEST   
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ÚTERÝ – online výuka 
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STŘEDA – online výuka 
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 ROZVINUTÝ ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ 

5 427 = _____________________________________________________________ 

25 317 = ____________________________________________________________ 

134 820 = ___________________________________________________________ 

384 521 = ___________________________________________________________ 

3 125 707 = _________________________________________________________ 

 

 

ČTVRTEK  - samostatná práce 
1. 

 

2. Napiš rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 

73 521 = _____________________________________________________________ 

387 964 = ____________________________________________________________ 

7 865 204 = __________________________________________________________ 

9 909 111 = __________________________________________________________ 
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  3.                                                     

 

 

  

 

4

.. 
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 PŘÍRODOVĚDA  –  na online výuku 

3.   Borovice lesní 

 nenáročná daří se jí v nížinách i na horách 

 les, který tvoří pouze borovice nazýváme bory (státní hymna – Bory šumí po 

skalinách) 

 v horských oblastech roste příbuzná borovice kleč 

 charakteristika: 

 

koruna nepravidelná 
kořeny dlouhý, pevný, kůlový – může růst i na suchých písčitých 

nebo skalnatých místech 
vítr ji nevyvrátí – dříve se zlomí 

kůra rozbrázděná, šedohnědá 
jehlice dlouhé, vyrůstají ve svazcích po dvou 

šišky kuželovité, krátké, tvrdé – opadávají v celku 

semena křídlatá, jsou roznášena větrem 
růst rostou rychle 

výška stromu až 40 m 
dřevo měkké, pružné - obsahuje mnoho pryskyřice  

dobře odolává vodě 
využití dřeva stavebnictví – trámy, prkna 

výroba nábytku,  
nekvalitní dřevo - topivo 

citlivé na  světlo – je světlomilná 
 

 

 

 
 

borovice kleč 
   

 



                                                                                                                                                                            

12 
 

    4.   Modřín opadavý 

 jediný náš jehličnan, kterému na podzim opadávají jehlice 

 roste často na okraji smrkových lesů 

 charakteristika: 

 

koruna nepravidelná, kuželovitá, řídká 
kořeny kůlovité, později větvené 

kůra hrubá, šupinovitá 

jehlice vyrůstají ve svazečcích, jsou měkké 
šišky malé, měkké, vejčité, opadávají v celku 

semena křídlatá, jsou roznášena větrem 
růst rostou rychle 

výška stromu 30 – 50 m 
dřevo měkké, uprostřed hnědočervené – má jádro 

po rozřezání místy modrá 
obsahuje hodně pryskyřice 

využití dřeva stavebnictví – trámy, prkna 
výroba nábytku, obkladů 
dříve – výroba lyží 
nekvalitní dřevo - topivo 

 


