
4. ROČNÍK 

ÚKOLY  NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ  OD 1.6.  DO  5.6.2020 

Milí rodiče a žáci, 

děkujeme za zaslané vypracované úkoly. I nadále budeme pokračovat tímto způsobem.  

 

ČESKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 104 

       Nové učivo: ČASOVÁNÍ  SLOVES  V  MINULÉM  ČASE 

       Tvary minulého času jsou složeny z příčestí činného a z přítomného času pomocného  

        slovesa BÝT. 

        Příčestí činné je slovesný tvar zakončený na –l, -la, -lo, -li, -ly, -la 

        (např. hrál, hrála, hrálo, hráli, hrály, hrála). 

        Přítomný čas pomocného slovesa být (jsem, jsi, jsme, jste). 

        Ve 3.os. č.j. a 3.os. č.mn. se pomocné sloveso vynechává. 
 

       Všechna slovesa v čase minulém tvoří složené tvary (např. psal jsem, čistil jsi, chodil,             

       pracovali jsme, kreslili jste, odpočívali). 

       Přečti si žlutý rámeček a tabulky s přehledem časování sloves (str. 104). 
 

Učebnice str. 104/2 (do Čj –D)          Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 

Do ČJ-D vyčasuj sloveso hlásit.          Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 

        Piš podle vzoru: 

        šít  

        č.j.                                             č.mn. 

        1.  šil jsem                               1.  šili jsme  

        2.  šil jsi                                   2.  šili jste  

        3.  šil                                        3.  šili  

Zelený PS – str. 42/6, 7 

PL – A5/3 

 

ČTENÍ (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
 

MATEMATIKA 

Při písemném násobení dbej na správnou úpravu! 

Učebnice – str. 74/3 (do M – D) –  3. a 4. sloupec     Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 

PS (2. díl) – str. 8/5, 6 (pomocné výpočty piš na papír) 

                     str. 9/3 

                     str. 9/4 (dobrovolný úkol) 

 



Nové učivo : OBVOD TROJÚHELNÍKU 

Do sešitu z geometrie si zapiš poznámky: 

Obvod trojúhelníku 

 

strana a – naproti vrcholu A 

strana b – naproti vrcholu B 

strana c – naproti vrcholu C 

 

Obvod trojúhelníku vypočítáme tak, že sečteme délky všech stran trojúhelníku. Strany 

trojúhelníku popisujeme malými psacími písmeny. 

Obvod značíme malým psacím písmenem o.        

 

VLASTIVĚDA 

Učebnice – str. 58, 59     O podivínském císaři Rudolfovi a jeho době 

Poznámkový sešit z vlastivědy  - opsat zápis učiva 

Císař Rudolf II. (rod Habsburků) 

Byl milovníkem umění a věd, ale také podivín. Do Prahy zval učence z celé Evropy. Nejraději měl alchymisty  

(zlato, elixír života). V té době žil v Praze učený židovský mudrc rabbi Löw, který vyrobil a oživil hliněného 

sluhu Golema (šém), aby chránil Židy.  
 

Máš-li možnost, podívej se na YouTube na krátké seriály pro děti (Dějiny udatného českého 

národa – 1.až 7.díl). 

 

Řešení vybraných úkolů 

ČESKÝ  JAZYK 

Učebnice str.102/2 

doneseme  (jedn.)            -  1.os., č.mn., čas bud. 

napíšete (jedn.)                -  2.os., č.mn., čas bud. 

připravíme (jedn.)            -  1.os., č.mn., čas bud. 

(on) přijde (jedn.)             -  3.os., č.j.    , čas bud. 

bude jíst (slož.)                 -  3.os., č.j.    , čas bud. 

budeme vyprávět (slož.) -  1.os., č.mn., čas bud. 

uděláš (jedn.)                    - 2.os., č.j.     , čas bud. 

budou číst (slož.)              - 3.os., č.mn., čas bud. 

sníme (jedn.)                     - 1.os., č.mn., čas bud. 

Učebnice str.103/3  

já budu vařit (uvařím)                      budu kreslit (nakreslím)                        budu sázet (zasadím) 

ty budeš vařit (uvaříš)                      budeš kreslit (nakreslíš)                        budeš sázet (zasadíš) 

on bude vařit (uvaří)                        bude kreslit (nakreslí)                            bude sázet (zasadí) 

my budeme vařit (uvaříme)           budeme kreslit (nakreslíme)                 budeme sázet (zasadíme) 

vy budete vařit (uvaříte)                 budete kreslit (nakreslíte)                     budete sázet (zasadíte) 

oni budou vařit (uvaří)                    budou kreslit (nakreslí)                          budou sázet (zasadí) 



Učebnice str.103/4 

my budeme psát, chlapci budou lyžovat, oni přiběhnou, děti si budou hrát, ty se budeš učit, větvičky 

rozkvetou, já budu vyprávět, tužka se zlomí, dítě vyroste, auto zabrzdí, vy budete cestovat, naši sportovci 

zvítězí 

Zelený PS str.42/4 

Paní učitelka mě chválí (3.os., č.j.), protože umím (1.os., č.j.) vyjmenovaná slova. Kazíte (2.os., č.mn.) nám 

hru. Souhlasíme (1.os., č.mn.) s vaším návrhem. Také slavíš (2.os., č.j.) narozeniny s kamarády? Děti někdy 

dost zlobí (3.os., č.mn.), ale jistě to nemyslí (3.os., č.mn.) zle. Bydlíme (1.os., č.mn.) v panelovém domě. 

Petra vozí (3.os., č.j.) v kočárku malou sestřičku.  

Zelený PS str. 42/5 

Tvary jednoduché: sedím, jedí, skončíme, pláče, zatelefonuješ 

Tvary složené: budu krájet, viděli jste, budou plavat, slyšel jsi 

PL-A5/2 

jet do Čáslavi, mluvit o penězích, gratuluji, sportovče, sáček s broskvemi, do ZOO veze želvy a šakaly, 

přijedu v neděli, byl na schůzi, dva vozy, svázal to silnými provazy, počkej na mě, strojvůdce 

 

MATEMATIKA 

Numerické počítání si kontroluj pomocí kalkulačky. 

PS (2.díl) str.8/1 

25 . 150 = 3 750             35 . 426= 14 910           3 750 + 14910 = 18 660   (Příklady počítej písemně pod sebe.) 

Míče budou stát celkem 18 660 Kč. 

PS (2.díl) str. 8/3 

Násobky 7: 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 

Násobky 8: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 

Násobky 9: 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 

 

VLASTIVĚDA 

PS str.42/4  (dobrovolný úkol)  

PRAVDA  VÍTĚZÍ 

PS str. 43/6 

Tajenka: NEPŘÁTEL SE NELEKEJTE A NA MNOŽSTVÍ NEHLEĎTE! 

 


