
4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  4.5.  DO  8.5.2020 

Milí rodiče a žáci, 
vzhledem k tomu, že jsme začali probírat nové učivo z českého jazyka i matematiky, byly 
bychom rády, kdybyste nám v příštím týdnu zaslali určená cvičení ke kontrole (jedno bude 
z Čj a jedno bude z M). Pokud máte možnost, cvičení nafoťte, či naskenujte a zašlete nám je 
na mail. Děkujeme. 
 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice – str. 98/ žlutý rámeček  
   Výklad: SLOVESNÉ TVARY   

1. jednoduché:  skládají se z jednoho slova  
a) slovesa v čase přítomném nebo v čase budoucím (např. sedím, napíšeš) 
b) zvratná slovesa –  v  čase přítomném a budoucím (např. bojím se, přečtu si) 

    (Zvratná slovesa jsou tvořena slovesem a zvratnými zájmeny se, si a tvoří     
    jeden celek.) 

2. složené tvary:  skládají se ze dvou nebo více slov 
a) slovesa v čase budoucím - ke slovesům se přidává tvar slovesa BÝT 

   (např. budu pracovat, nebudou běhat, bude se česat) 
b) všechna slovesa v minulém čase tvoří složené slovesné tvary 

   (např. plaval jsem, učila ses, běhali jste, četli jsme si) 
POZOR: I slovesa ve 3. osobě, čísla jednotného a množného, času minulého    
   jsou složené tvary. 
   (např. on pracoval, ona křičela, ono plakalo, oni seděli) 

 
Učebnice – 98/1  (ústně) Přečti si článek, vyhledej slovesné tvary a urči, jestli jsou       
                                             jednoduché, nebo složené.                              
Čj – D 
Roztřiď dané slovesné tvary do sloupců. Do prvního sloupce napiš slovesné tvary 
jednoduché, do druhého sloupce tvary složené. Oba sloupce nadepiš. Toto cvičení nám 
pošli ke kontrole. 
vozil, vozíte, vozím se, budeme vozit, vyučuješ, učíte se, vyučovala, učil jsem se, zpívalo, 
zazpíváme si, zpíval bych, zpívá si          
Zelený  PS – str. 39/2, 3  
                    - str. 38/4 
             
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
 
MATEMATIKA 
Učebnice  
– str. 72– NOVÉ UČIVO  
                  Písemné násobení dvojciferným činitelem s nulou na místě jednotek 
                  Popros rodiče, aby ti pomohli s vysvětlením nového učiva. Pomůže ti i rámeček       



                  s postupem násobení – uč. str. 72. 
- 72/3  (do M –D)  Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 
             Vypočítej 4 příklady. Do levého i do pravého sloupečku napiš vždy jen jeden příklad. 
PS (2. díl) – 3/ 1, 2, 3, 4 
                   - 7/ 6 
 
VLASTIVĚDA 
PS - str. 39/6, 7 
Učebnice – str. 50, 51     O Karlu IV. – Otci vlasti 
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Král Karel IV. 
Jako malý žil u strýce Karla (franc. král). Jeho vláda patří k nejslavnějším v dějinách. V Čechách panoval mír.  
Nechal vybudovat: - katedrálu sv. Víta na Pražském hradě 
                                   - kamenný most přes Vltavu 
                                   - hrad Karlštejn 
Další Karlovy zásluhy: - zřídil v Praze arcibiskupství 
                                       - založil v Praze univerzitu (1348) 
                                       - založil Nové Město pražské 
                                       - nechal zhotovit českou královskou korunu 
Byl vzdělaný člověk, stal se i císařem. Byl nazýván Otcem vlasti. Po jeho smrti panoval syn Václav IV.  
 

PS - str. 40/1 
 

         

 
 
Řešení vybraných úkolů 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice 96/2 
koza s kůzlaty (kuřaty)              stůl s židlemi (růžemi) 
váza s květinami (ženami)       lvice s dvěma lvy (pány) 
loď s vesly (městy)                     krajina s poli (moři) 
PS 36/8 
KDYBYCH SE STAL TROSEČNÍKEM 
Já bych se vůbec nebál! Zjistil bych, zda na ostrově nežijí krvelační lvi (páni) s ostrými drápy (hrady) a 
obrovskými zuby (hrady) a zda se tam nevyskytují krokodýli (páni) nebo nebezpeční plazi (páni). Lovil bych 
ryby (ženy) a kraby (pány). Nechal bych si narůst dlouhé vlasy (hrady) a vousy (hrady) jako Robinson. 
Vyrobil bych si šípy (hrady) a střežil bych ostrov před nepřáteli (muži). Občas bych posílal vzkazy (hrady) v 
láhvi (písni). Ale nakonec bych stejně raději napsal tatínkovi (pánovi), ať si pro mě přijede. 
PS 37/1 
česat si vlasy, palačinky s malinami, sbírat houby, sušit hřiby, v neděli a v pondělí, napsat adresy, stolek s 
křesly, pracovat na polích, radit se s učiteli, pozdrav z Opavy, smažit na pánvi, šperky s drahokamy a 
perlami, pomoci příteli, vylít vodu z lahví, krotitel se lvy, lvi spali, cvičit lvy, po chvíli odejít, kácet stromy v 
lesích, orli a jestřábi jsou dravci, mýt nádobí, závodit s Francouzi a Italy, řídit se pravidly, posypat petrželí, 
přijet do vsi, předložit průkazy, loupat cibuli, nad vrcholy hor, silnici lemují topoly a břízy, maso se zelím, z 
pálivé směsi koření 
PS 39/1 
Na slovesa se ptáme Co dělá? (dělám, dělal, dělala, děláš, dělají atd.) 
Řešení: hasím, vesloval, zlomila, lovíš, hrají 



 

MATEMATIKA 

Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
PS(1.díl) str.29/20 

15 490 – 4 720 = 10 770         Samsung stojí 10 770 Kč. 
15 490 – 10 770 = 4 720         Nokia je dražší o 4 720 Kč. 
 

PS(1.díl) str.29/21 
  14 999  -    15 000  -   15 001 
  30 599  -    30 600  -   30 601 
  99 892  -    99 893  -   99 894 
  41 110  -    41 111  -   41 112 
  19 999  -    20 000  -   20 001 
800 999  -  801 000 - 801 001 
635 073  -  635 074 - 635 075 
995 841  -  995 842 -  995 843 
 

PS(1.díl)  str.29/22 
Výsledek je 1 000. 
 

Učebnice str.71/1 a PS(2.díl) str.7/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLASTIVĚDA 
PS 38/1  Přemysl Oráč, Libuše, Bořivoj, Prahu, svatý Václav 

                 zásluhy:  př.  Oldřich – připojil natrvalo Moravu k Čechám 

                                        Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý 

                                        Václav II. – České království bylo jedno z nejmocnějších zemí Evropy, nechal razit                   



                                                             stříbrné groše                                  

PS 38/3      5, 7, 1, 6, 2, 3, 4 

PS 38/4  Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Znojmo, Brno, Kutná Hora, Hradec Králové, Ústí nad Labem,    

                Pardubice, Jihlava, Liberec 

 

               

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


