
4. ROČNÍK 

ÚKOLY  NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ  OD  15.6.  DO  19.6.2020 

Milí rodiče a žáci, 

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

 

DŮLEŽITÉ 

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26.6.2020. O způsobu předání 

vysvědčení a odevzdání učebnic budete informováni nejpozději 19.6. na webu 

školy. 

Prosím, připravte si všechny učebnice 4.ročníku k odevzdání (vygumovat, 

slepit).  

Přes prázdniny si uschovejte následující materiály, které odevzdáte na začátku 

nového školního roku 2020/2021. 

český jazyk – sešit ČJ-D, zelený PS, růžový PS (vyjmenovaná slova) 

matematika – sešit M-D, PS (1. a 2.díl), sešit z geometrie 

vlastivěda – poznámkový sešit, PS 

přírodověda – poznámkový sešit, PS 

německý jazyk – sešit NJ-Š, sešit NJ-D, PS, slovníček 

anglický jazyk – sešit AJ-Š, sešit AJ-D, PS, slovníček 

                       

ČESKÝ  JAZYK 

 

Učebnice str. 137/5 (ústně)                          
 

PL (viz příloha)/ 1, 2                 Obě cvičení  pošli ke kontrole. 

       Pokud můžeš, pracovní list si vytiskni a úkoly vypracuj přímo do něj.  Pokud nemáš  

       možnost si PL vytisknout, piš daná cvičení do ČJ-D. (U 1. cvičení piš pouze dané tvary  

       sloves, druhé cvičení přepiš celé.) 
 

Zelený PS – str. 43/10, 11, 12 
 

Zelený PS – str. 44/13            Toto cvičení  pošli ke kontrole. 



 

ČTENÍ  (POZOR!  Nezapomeň průběžně  doplňovat zápisy do čtenářského deníku!) 
 

MATEMATIKA 

Při písemném násobení dbej na správnou úpravu! 

PL-D /5, 6, 7                                Tato cvičení  pošli ke kontrole. 

PS (1. díl) – str. 46/2  

PS (1. díl) – str. 47/1, 3, 4 
                     

Nové učivo : OBVOD  OBDÉLNÍKU 

Do sešitu z geometrie si zapiš: 
 

Obvod obdélníku 

                                                                                                          

              Obvod obdélníku se rovná dvojnásobku součtu délek   

              dvou sousedních stran.  
                             

              o    = a + b + a + b 
           

                                                               o    =  2 . (a + b) 
 

VLASTIVĚDA 

Učebnice – str. 62, 63             Čechy v době baroka 

Poznámkový sešit z vlastivědy  - opsat zápis učiva 

Čechy v době baroka 

Období po Bílé hoře = doba temna. Po válce bylo v Čechách málo lidí, proto lidé museli pracovat i na 

panském (robota). V období baroka vzniklo mnoho krásných děl (zámky, kostely, sochy, obrazy, vánoční 

koledy – Jakub Jan Ryba). 

PS – str. 45/1, 2 

 

 

 

 

Řešení vybraných úkolů 

ČESKÝ  JAZYK 
 

Učebnice str.105/3 

přejeme si       - přál sis                                       poradím si     - poradil sis 

hraju si             - hrál sis                                       naučíme se   - naučil ses 

povídáme si    - povídal sis                                 on se smál     - smál ses 

loudáš se         - loudal ses                                 raduju se        - radoval ses 

 

 



Učebnice str.105/4 

 psát kreslit bát se číst si 

1.os., č.j. psal jsem kreslil jsem bál jsem se četl jsem si 

2.os., č.j. psal jsi (psals) kreslil jsi (kreslils) bál ses četl sis 

3.os., č.j. psal kreslil bál se četl si 

1.os., č.mn. psali jsme kreslili jsme báli jsme se četli jsme si 

2.os., č.mn. psali jste kreslili jste báli jste se četli jste si 

3.os., č.mn. psali kreslili báli se četli si 
 

ČJ-D 

odjet        (1.os., č.j.,      čas bud.)   - odjedu 

přiskočit  (3.os., č.mn., čas min.)   - přiskočili 

ležet         (1.os., č.mn., čas přít.)   - ležíme 

usmát se  (2.os., č.j.,     čas min.)  - usmál ses 

půjčit si    (3.os., č.j.,     čas bud.)   - půjčí si 

být            (2.os., č.mn., čas přít.)   - jste 

nedělat    (3.os., č.mn., čas přít.)   - nedělají 
 

ČJ-D 

Jsem ve škole. Nedávej sem ty boty. Jsem rád, že tě vidím. Splnil jsem tvé rozkazy. Přijedeš sem za mnou? 

Zaléval jsem květiny. Nechoď sem! Ráda se sem vracím. Jsem tu ráda. Musíš sem přijet! Jsem rád, že se 

všechny věci sem vešly.  

Zelený PS str.43/8 

koupit si, usměj se, vyberte si, zvykneme si, probuď se, umyje se (si), dívá se, připrav se (si), hrajete si, 

vybereš si 

Ke kterým slovesům můžete doplnit obě zájmena?       umyje, připrav 

 

Zelený PS str.43/9 

Jak se máš? Jdi se psem na procházku. Chceš se tam podívat se mnou? Petr se se svou sestrou o všechno 

rozdělí. Sejdeme se se všemi spolužáky. Dětem se líbila slonice se slůnětem.  

 

MATEMATIKA  

Učebnice str.75/2  

  5 641 . 19 = 107 179                         22 321 . 26 = 580 346 

13 456 . 35 = 470 960                           7 412 . 94 = 696 728 

PL-D/4 

6 147 . 42 = 258 174                              2 894 . 34 =  98 396 

7 056 . 18 = 127 008                                 961 . 23 =  22 103 
 

PS(1.díl) – str. 45/2 
 



 
PS(1.díl) – str. 46/1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLASTIVĚDA 

PS str. 44/1 
Jiří z Poděbrad,  rod Habsburků,  císař Rudolf II,, bitvě na Bílé hoře 
 

PS str.44/2 
Pojmy: Habsburkové, Vídně, Rudolf, zámky, Prahu, Golemovi, Ferdinand, alchymie 
Tajenka – BÍLÁ HORA 

 

 


