
4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  25.5.  DO  29.5.2020 

Milí rodiče a žáci,  
děkujeme za zaslané úkoly a tímto způsobem budeme pokračovat i v tomto týdnu. 
 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice  str. 102  
             Nové učivo: ČASOVÁNÍ SLOVES V BUDOUCÍM ČASE 
             Budoucí čas sloves lze vyjádřit dvojím způsobem: 

a) jednoduchým slovesným tvarem: 
např. napíšu, koupíš, zazpívá, poběžíme, uvaříte, zavolají 

b) složeným slovesným tvarem: sloveso BÝT + infinitiv významového slovesa 
např. budu psát, budeš kupovat, bude zpívat, budeme běžet, budete vařit,  
           budou volat 

            Pokud sloveso v infinitivu nemá předponu, nemůže ji mít ani v tvarech času    
            budoucího. (Nezaměňuj:  vařit  - budu vařit     X    uvařit – uvařím). 
       
           Přečti si žlutý rámeček a tabulku s přehledem časování v učebnici str. 102. 
                        
            Pozor: napíšu – jeden slovesný tvar (jednoduchý) vyjádřený jedním slovesem 
                         budu psát – jeden slovesný tvar (složený) vyjádřený dvěma slovesy 
                         
                         zazpívám si - jeden slovesný tvar (jednoduchý) vyjádřený jedním slovesem 
                                                (+ zvratné zájmeno si) 
                         budu si zpívat - jeden slovesný tvar (složený) vyjádřený dvěma slovesy 
                                                (+ zvratné zájmeno si) 

 
Učebnice str. 102/2 (do Čj – D)  Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 
                  Používej tyto zkratky:  tvar jednoduchý – jedn. 
                                                           tvar složený – slož. 
                  Pracuj podle vzoru: 
                  doneseme (jedn.) - 1. os., č. mn., čas bud. 
Učebnice str. 103/3 (ústně)  
Učebnice str. 103/4 (do Čj – D)  Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 
                  Při psaní dávej pozor, abys k tvarům sloves bez předpon nepřidával předpony.                
Zelený  PS – 42/4, 5 
PL – A5 /2  
 
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
 
 
 
 



MATEMATIKA 
Při písemném násobení dbej na správnou úpravu!!! 
 
Učebnice – str. 74/3(do M –D)  - jen 1. a 2. sloupec 
                    Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 
PS (2. díl) 8/1, 2 
                  8/ 3 (Doplň jen násobky čísel 7,8,9.  Kruh v pravé části nedělej.) 
 
                   
VLASTIVĚDA 
PS – str. 42/4 (dobrovolný úkol) 
                43/6 
Učebnice – str. 56, 57      O Jiříku Poděbradském a českých bratřích       
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Jiří z Poběbrad 
Byl to bohatý  husitský šlechtic. Nejprve vládl jako zemský správce (zastupoval ještě malého panovníka 
Ladislava Pohrobka, vnuka Zikmunda). Později byl zvolen českým králem. Chtěl mír (spory řešil jednáním, 
ne válkou). Po jeho smrti vládl Vladislav Jagellonský. 
 

 
 
Řešení vybraných úkolů 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice 101/2 
(já) píši/píšu, přemýšlím, volám 
(ty) píšeš, přemýšlíš, voláš 
(on, ona) píše, přemýšlí, volá 
(my) píšeme, přemýšlíme, voláme 
(vy) píšete, přemýšlíte, voláte 
(oni) píší/píšou, přemýšlí/přemýšlejí, volají 
Učebnice 101/3 
a/ slovesa: ořezával, kypřil, sázel, sel, zaléval, vytrhával, česal, sekal, sklízel, ryl, kopal, převracel, hnojil 
b/ ořezává, kypří, sází, seje, zalévá, vytrhává, česá/češe, seká/seče, sklízí, ryje, kope/kopá, převrací, hnojí 
c/ ořezávají, kypří, sází/sázejí, sejí/sejou, zalévají, vytrhávají, česají/češou, sekají/sečou, sklízí/sklízejí, 
ryjí/ryjou, kopou/kopají,převrací/převracejí, hnojí 
Učebnice 101/4 
Petra nosí brýle. Spisovatel vám odpoví na všechny dotazy.  
Staří lidé trpí často nemocemi. Vozím v kočárku svoji sestřičku.  
Ani moudrý člověk neví všechno. Postavíš mi hrad z písku?  
Michal se rád chlubí. Večer si zapálíme svíčky. Koupíš mi čokoládu?  
Jaro přichází někdy nečekaně. 
Zelený PS – str. 41/1 

Jednotné číslo 

1. osoba  zkouším chodím odpovídám běžím sypu 

2. osoba zkoušíš chodíš odpovídáš běžíš sypeš 

3.osoba  zkouší chodí odpovídá běží sype 
 

 



Množné číslo 

1. osoba  zkoušíme chodíme odpovídáme běžíme sypeme 

2. osoba zkoušíte chodíte odpovídáte běžíte sypete 

3.osoba  zkouší/zkoušejí chodí odpovídají běží sypou 
 

PL A5/1 
Napiš správný tvar podstatného jména: 
červ                 7. p., č. mn.        červy      
Bratislava     2. p., č. j.              Bratislavy 
koule               7. p., č. mn.        koulemi 
Vlašim            6. p., č. j.             Vlašimi   
peníz               7. p., č. mn.        penězi 
bytost             3. p., č. mn.        bytostem 
hokejista       6. p., č. j.              hokejistovi 
ostrůvek        7. p., č. mn.        ostrůvky 
traktor            7. p., č. mn.         traktory 
král                  3. p., č. j.              králi 
 

MATEMATIKA 
Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
 
Učebnice str.73/2 
31 . 5 436 = 168 516      (vynásob písemně pod sebe) 
168 516 m = 168 km 516 m                              Za celý březen uběhl 168 km a 516 m. 
Učebnice str.73/4 
45 . 29 = 1 305                (vynásob písemně pod sebe) 
(1 000 + 500) – 1 305 = 195                             Panu Urbanovi vrátili 195 Kč. 
Učebnice str. 74/1 - zkontroluj si pomocí kalkulačky 
PL-D/3 - zkontroluj si pomocí kalkulačky 
PL-C/1 - zkontroluj si pomocí kalkulačky 
 
 

 VLASTIVĚDA 
PS 42/1  Jan Hus,     šlechtu a církev, že utiskuje chudý lid,     upálen,     husité,     Tábor,     Jan Žižka, 

                bitvy: u Sudoměře, na Vítkově, u Domažlic,        Lipan,      Lucemburků 

 

 

               

 
 

 
 

 

 
 

 
 


