
4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  27.4.  DO  1.5.2020 

ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice – str. 96/rámeček – přečíst shrnutí o podstatných jménech 
                  - str. 96/2  (do Čj - D) 
Zelený  PS – str. 36/8    
                    - str. 37/1 (jen doplnit) 
Učebnice – str. 97/ rámeček – zopakuj si, co jsou slovesa,  které mluvnické kategorie lze u         
                                   nich určit 
                  - str. 97/2 (ústně) 
Zelený  PS  - str. 39/1                 
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
MATEMATIKA 
PS (1. díl) – str. 29/20, 21, 22 
PL – B / 7, 8 
Učebnice  
– str. 71 – NOVÉ UČIVO – písemné násobení dvojciferným činitelem 
            Popros rodiče, aby ti pomohli s vysvětlením nového učiva. Pomůže ti i rámeček       
            s postupem násobení – uč. str. 71. 
- 71/1 (do M –D) 
            Vypočítej 4 příklady. Do levého i do pravého sloupečku napiš vždy jen jeden příklad. 
            Pozor: Nepiš hned od kraje, příklad umísti doprostřed sloupečku. 
                         Dbej na správné psaní čísel pod sebe. 
                         Podtrhávej podle pravítka. 
                         Na konci stránky si uvědom, že na řešení příkladu potřebuješ vždy 5 řádek.                   
PS (2. díl) - 7/1 (bez odhadu) 
VLASTIVĚDA 
PS - str. 38/1, 3 
     - str. 38/4 (dobrovolný úkol)  
Učebnice – str. 48, 49     O Elišce Přemyslovně a králi Janu Lucemburském 
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Král Jan Lucemburský 
Stal se českým králem po vymření Přemyslovců (oženil se s Eliškou Přemyslovnou). Byl to král – cizinec 
(málo pobýval v Čechách) a král rytíř (připojil k Čechám další země). Po jeho smrti začal vládnout jeho syn 
Václav (Karel IV.) 

         

Řešení vybraných úkolů 
ČESKÝ  JAZYK 
Uč. 94/1b           jaro            1.p., č.j., r. stř., vz. město 
                             v suchu     6.p., č.j., r. stř., vz. město 
                             zima          1.p., č.j., r. ž., vz. žena 
                             teplota      1.p., č.j., r. ž., vz. žena 
                             vzduchu    2.p., č.j., r. m. – neživ., vz. hrad 
                             míza           1.p., č.j., r. ž., vz. žena 
                             do růže      2.p., č.j., r.ž., vz. žena                           



Uč. 94/2   Pozorovali jsme lvy, pávy, šakaly. Chlapci běhali v jeteli a honili se za pestrými motýly. Včera jsme 
se bavili s našimi přáteli o penězích. Dědeček nese zrní v pytli a krmí s ním své tři holuby. Ve stodole byly 
vozy přichycené řetězy. Děti nám ukázaly kresby malované pastelkami.  
PS 36/6 

zapnout bezpečnostní pásy, motýli poletují, obdivovat motýly, léky proti kašli, čistit chlévy, chovat holuby, 
psát úkoly, sledovat televizní seriály, porada s řediteli, mít svaly, vařit v kotli, zavolat veliteli, vozy přijely, 
besedovat s cestovateli, dovádět se psy, kosi hvízdají, chodit v pantoflích, dárek tatínkovi, na březích řeky, 
nádherní pávi 
PS 36/7 
les -              4.p. les, neživ., vz. hrad              potok -    4.p. potok, neživ., vz. hrad 
kostel -        4.p. kostel, neživ., vz. hrad        chléb -    4.p. chléb, neživ., vz. hrad 
panák -       4.p. panáka, živ., vz. pán             čert -       4.p. čerta, živ., vz. pán 
sněhulák -  4.p. sněhuláka, živ., vz. pán       národ -   4.p. národ, neživ., vz. hrad 
maňásek -  4.p. maňáska, živ., vz. pán          dav -       4.p. dav, neživ., vz. hrad 
rybník -       4.p. rybník, neživ., vz. hrad        vodník - 4.p. vodníka, živ., vz. pán  
oběd -         4.p oběd, neživ., vz. hrad           oběd -    4.p. oběd, neživ., vz. hrad 
dobytek -   4.p. dobytek, neživ., vz. hrad     obličej - 4.p. obličej, neživ., vz. stroj 
 
PS  35/5    
soudce, otče, obhájce, letče, lakomče, ochránce, poslanče, průvodce, správce, umělče, zrádce 
PS – vyjmenovaná slova 30/o 
Vyplývající povinnost, vystřelit z pistole, nabyl vysoké mínění, vyrušit z klidu, průsvitný silon, vyprovokovat 
bitvu, rozviklaná klika, nabídnout výhody, přivinout miminko, silný protivítr, výstavní síň. 
 

 
MATEMATIKA 

Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
PS (1.díl) - 24/9 
5 124 000 + 4 381 000 = 9 505 000               V těchto dvou zemích žije dohromady 9 505 000 obyvatel. 
5 124 000 – 4 381 000 = 743 000                  Ve Finsku žije o 743 000 obyvatel více než v Norsku. 
PS (1.díl) – 24/10 
10 304 260 – 4 381 000 = 5 923 260             V České republice žije o 5 923 260 obyvatel více než v Norsku. 
                                                                             Číslo 5 923 260 zaokrouhleno na statisíce: 5 900 000. 
PS (1.díl) – 27/10 
27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 – 81 – 90 
Slovní úlohy (do M-D) 
č.21    9 . 50 + 23 = 450 + 23 = 473                              Vládík uplaval celkem 473 metrů. 
č.22    395 285 + 285 756 + 59 089 = 740 130           Farma dodala na trh celkem 740 130 kg masa. 
č.23    1670 – 1592 = 78                                                J.A.Komenský žil 78 let. 
č.24    (16 + 18) . 9  = 34 . 9 = 306                               Havlíkovi odevzdali celkem 306 kg rybízu. 
 
 

VLASTIVĚDA 

PS 37/3    řešení: HLAHOLICE 

 

 

 

 


