
 4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  18.5.  DO  23.5.2020 

Milí rodiče a žáci,  
děkujeme za zaslané úkoly a tímto způsobem budeme pokračovat i v tomto týdnu. 
 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice  str.100/ žlutý rámeček – mluvnická kategorie času 
Učebnice  str. 100  
             Nové učivo: ČASOVÁNÍ SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE 
             Připomeň si osoby v čísle jednotném a čísle množném (pomůže ti tabulka       
             s přehledem časování sloves). Zaměř se také na časování slovesa BÝT (poslední     
             sloupeček tabulky).  
             Pamatuj: V koncovkách slovesných tvarů v přítomném čase píšeme vždy  -í:   
                př. sázím, vozíš, prosí, nosíme, brousíte. 
Učebnice str. 101/2, 3 a, b, c  (ústně) 
Učebnice str. 101/4 (do Čj – D)                                     
Zelený  PS – str. 41/1  Toto cvičení nám pošli ke kontrole.  
                       Do tabulky vyčasuj slovesa v přítomném čase. Najdeš je ve vtipu (zkouší,  
                       chodit, odpovídá, běžím, sype). 
PL – A5 /1 (Tento list jste dostali již v březnu, je zaměřený na procvičování tvarů    
                     podstatných jmen.) 
                     Napiš správný tvar podstatného jména:       
                     červ    7.p., č.mn.        červy        
 
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
 
MATEMATIKA 
Učebnice str.73/2, 4 (do M –D)   
Učebnice – str. 74/1 (do M –D)  - jen vynásob 
              Všechna cvičení z domácího sešitu pošli ke kontrole. 
PL – D/3 
PL – C/1  opakuj si písemné sčítání 
                    
VLASTIVĚDA 
Učebnice – str. 54, 55      O Janu Žižkovi a husitských válkách              
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Jan Žižka 
Husité si založili město Tábor jako oporu proti šlechticům a králi Zikmundovi. Bojovali cepy, sudlicemi, 
palcáty,…. . Vedl je Jan Žižka z Trocnova. 
Bitvy: u Sudoměře (vozová hradba, vypuštěný rybník) 
           na Vítkově (porazili krále Zikmunda) 
           u Domažlic ( proti křižákům, zpěv husitů) 
           u Lipan ( porážka husitů) 

PS - str. 42/1, 2, 3 



Řešení vybraných úkolů 
ČESKÝ  JAZYK 
Čj - D 
Slovesné tvary jednoduché: zapečeme, peču, nepečeš, peče se, upečete si 
Slovesné tvary složené:  neupekl sis, napekli, budeme péct, napekla si, nepeklo 
Učebnice 99/2 a, b 
mýt nádobí v myčce, vypískl radostí, přesívat přes síto, zamíchat karty, rychle jsi zpychnul, zpívat se 
skupinou, píchl se o trn, nachomýtnout se u nehody, musíte zamykat, sýkorkám nasypeme semínka, zapýřil 
se studem, bylinkový čaj, týden budeme pobývat u babičky 
Zelený PS str. 37/3 
údolí     7. j.         stavením   -  údolím                  šroub   4. mn.       hrady   -  šrouby 
větev    6. mn.     písních       -  větvích                 náves   6. j.           kosti    -  návsi 
dub       1. mn.     hrady         - duby                      slovo    7. mn       městy   -  slovy 
kašel     3. j.         stroji          -  kašli                       země    6. j.           růži      -  zemi 
pole       6. j.        moři           -  poli                        osel      4. mn.       pány     -  osly 
ryba       7. mn.    ženami      -  rybami                  vosa     2. j.           ženy      -  vosy 
čáp        1. mn.     páni           -  čápi                       datel    7. mn.       pány     -  datly 
vůle       7. j.          růží           -  vůlí                         mrkev  3. j.           písni     -  mrkvi 
obraz    7. mn.     hrady        -  obrazy                   pytel    6. mn.       strojích -  pytlích 
král        6. j.         muži          -  králi                       mapa   1. mn.       ženy      -  mapy 
     
Zelený PS  38/5 
černé svědomí, na dobročinné účely, vidět datly, hrozit pěstmi, 
dobrodružné filmy, zdravé zuby, pestří datli, pořad s písněmi, mezi poli, 
sedět pod lípami, klec se lvy, obchod s koly, české přísloví, brodit se 
bystřinami, byt v přízemí, ochrana před nemocemi, na větvích vrby, plné 
mísy, cvičení se švihadly, za malou chvíli, za budovami školy, utkání 
mezi družstvy, topit dřívím, vysoké topoly, o českých spisovatelích, 
poslušní psi, malé knihkupectví, řídit se pravidly, časté omyly, vyžeň psy, 
v českých zemích, běžící pštrosi, talíř s buchtami 
 

 

MATEMATIKA 
Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
PS (2. díl) 
str. 7/2 
12 . 4 200 = 50 400                 Dvanáct takových skříní stojí 50 400 Kč. 
str. 7/3 
160 = 16 . 10                            1 000 =   10 .    100 
  81 =    9 .  9                             4 200 =   42 .    100 
100 = 20 .  5                             6 400 =   80 .      80 
320 =   4 . 80                            5 000 =     1 . 5 000 
540 =   9 . 60                            7 200 = 100 .      72 
str. 7/4 
12 . 3 300 = 39 600                 Ota za rok vydělá 39 600 Kč. 
12 . 3 100 = 37 200                 Pepa dostane za rok 37 200 Kč. 
39 600 > 37 200                      OTÁZKA: Kdo si za rok vydělá více? (Může být více možností.) 
                                                  ODPOVĚĎ: Za rok si více vydělá Ota. 
str. 7/5 
1. Bohouš           2. Ctibor          3. Adam        4. Dalibor 
 

 



 VLASTIVĚDA 
PS 41/4     KARLŠTEJN 

                   KARLŮV MOST 

                   VÁCLAV 

                   LUCEMBURK 

                   JAN LUCEMBURSKÝ 

                   ELIŠKA 

                   ŽEZLO 

                   UNIVERZITU 

                   NOVÉ MĚSTO 

                   VÁLEČNÍK 

                   OTEC VLASTI 

Tajenka: Janu Lucemburskému se říkalo KRÁL CIZINEC. 

 

 

               

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


