
4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  11.5.  DO  15.5.2020 

Milí rodiče a žáci,  
chválíme všechny, kteří jste nám zaslali cvičení ke kontrole. Byly bychom rády, kdybyste 
nám i v tomto týdnu poslali dvě vypracovaná cvičení (jedno z Čj a jedno z M). Pokud máte 
možnost, cvičení nafoťte, či naskenujte a opět nám je zašlete na mail. Děkujeme. 
 
ČESKÝ  JAZYK 
Připomeňte si ještě jednou pravidla určování slovesných tvarů.  
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: (Zde byly nejčastější chyby.)   I slovesa ve 3. osobě, čísla jednotného a 
množného, času minulého jsou složené tvary.  
   (např. on pracoval, ona křičela, ono plakalo, oni seděli) 

 
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 
opět pošli ke kontrole. 
zapečeme, neupekl sis, peču, nepečeš, napekli, budeme péct, peče se, napekla si,       
upečete si, nepeklo 
 
Učebnice  99/ žlutý rámeček 
Učebnice  99/2 a, b (do Čj – D) 
Zelený  PS – str. 37/3  
                       Pracuj dle vzoru:      údolí  7.j.           stavením - údolím 
                                                           větev 6. mn.     písních - větvích 
 Zelený PS – str. 38/5 
 
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
 
 
 
 



MATEMATIKA 
Učebnice str.73 
Prohlédni si pozorně rámeček, všimni si správného zapisování čísel pod sebe a dodržování 
mezery mezi řádem stovek a řádem tisíců. 
Učebnice – str. 73/1 (do M –D)  Toto cvičení nám pošli ke kontrole. 
              Vypočítej 4 příklady. Do levého i do pravého sloupečku napiš vždy jen jeden příklad. 
PL – D/1, 2 
PS (2. díl) – str.7/2, 3, 4, 5 
                    
 
VLASTIVĚDA 
PS - str. 41/4, 5, 6 
Učebnice – str. 52, 53       O Mistru Janu Husovi 
                   
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Mistr Jan Hus 
Kázal proti nepořádkům v katolické církvi. Vytýkal kněžím, že mají mnoho majetku a nepečují o chudé. 
Kázal v kapli Betlémské, později na venkově. Protože neodvolal své názory, byl upálen v Kostnici (6.7.1415). 
Stoupenci J. Husa si říkali husité. Jejich symbolem byl kalich. 
 
 

Řešení vybraných úkolů 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice str. 98/1 
Ústně vyhledej slovesné tvary: 
jsme se učili, byl, nepocházel, narodil se, osiřel, vyrůstal, vládnul, upřednostňoval, zúčastnil se. 
Čj - D 
Slovesné tvary jednoduché: vozíte, vozím se, vyučuješ, učíte se, zazpíváme si, zpívá si 
Slovesné tvary složené:  vozil, budeme vozit, vyučovala, učil jsem se, zpívalo, zpíval bych 
Zelený PS str. 39/2 
skoku  -  skákali                   sáňky -  sáňkovat 
plaval  -  plavec                   vařím  -  vaření 
Zelený PS str. 39/3 
prosím (j.),   kašlete (mn.),   hraješ (j.),   řídíme (mn.), 
pomáháme (mn.),   chytá (j.),   sbírají (mn.),   mlčíš (j.), 
klepou (mn.),   svírá (j.),   přísaháte (mn.),   lezu (j.) 
Zelený PS str. 38/4 
Autobusy (hrady) brzy pokračují v cestě. 
Prožila jsem krásnou neděli (růži). 
Plyn se k nám dostává potrubím (stavením). 
Mezi trsy (hrady) trávy (ženy) se třpytila voda. 
Husy (ženy) postávají na návsi (kosti) a na hrázi (písni) rybníka. 
Pstruzi (páni) žijí v horských říčkách. 
V těsné obuvi (kosti) nás bolí nohy. 
Trouchnivé pařezy (hrady) světélkují. 
Holubi (páni) zobají zrní. 
Nejvíc jsem obdivoval lvy (pány) a žirafy (ženy). 
Jídlo bez soli (kosti) není chutné. 
Na polích (mořích) zrají klasy (hrady). 



Viděl jsem pohádku o králi (muži) a o Honzovi (předsedovi). 
Blahopřál jsem vítězi (muži). 
Seznamte se s novými pravidly (městy). 
Rákosí (stavení) tiše šustilo. 
 

MATEMATIKA 
Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
PS (2.díl) 

str.3/2 

Opravené příklady:   9 . 7 = 63          8 . 7 = 56           9 . 8 = 72          6 . 7 = 42 

                                  9 . 6 = 54          2 . 9 = 18           4 . 4 = 16          0 . 9 =   0           3 . 7 = 21 

str.3/3 

  36 . 1 000 = 36 000                             10 000 . 81 = 810 000 

  91 . 1 000 = 91 000                                  100 . 46 =     4 600 

  15 .    100 =   1 500                                1 000 . 83 =  83 000 

  42 .    100 =   4 200                                     10 . 10 =       100 

  53 .        1 =        53                                   100 . 92 =    9 200 

148 .        0 =          0                              10 000 . 75 = 750 000 

str. 3/4 

10. 1 236= 12 360                                 V sobotu přišlo 12 360 lidí. 

12 360 + 435 = 12 795                          V neděli přišlo 12 795 lidí. 

str.7/6 

Seřazené součiny: 84 240, 39 660, 7 320, 6 420 

  

 VLASTIVĚDA 
PS 39/6    1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c 

PS 40/1    Václava  III.,  Jan Lucemburský,  cizinec, Karel IV., Karlův most, Karlova univerzita, Chrám sv. Víta, 

                   Karlštejn, Otec vlasti 

                   

 

 

               

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


