
4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  13.4.  DO  17.4.2020 

Milí žáci a rodiče,  
na konci tohoto zadání je opět řešení vybraných úkolů. Od tohoto týdne budou úkoly 
z cizích jazyků zadávány zvlášť. Zvlášť je i učivo přírodovědné. Najdete je ve složce 4.ročníku. 
 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice – Skloňování vzoru SOUDCE  a podstatných jmen podle tohoto vzoru –      
                      seznámení. 
                  - str. 92/přehled v tabulce 
                  - str. 93/žluté rámečky poučení (pozor na tvary 5. pádu u vzorů soudce a muž) 
                  - str. 93/1, 2a (ústně) 
                  - str. 93/3,4a (do ČJ – D) 
Zelený  PS – str. 35/5 
Růžový PS (vyjmenovaná slova) – 30/l, n 
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
MATEMATIKA 
PS (1. díl) – str. 20/4, 5, 6, 7, 8 
                   - str. 21/11 
PL – B / 3, 4 
PL (slovní úlohy) /17, 18, 19, 20 (bez zápisu do M-D) 
VLASTIVĚDA 
PS - str. 36/2, 3, 4 
      - str. 37/1 
Učebnice – str. 40, 41   O svatém Václavu a jeho babičce svaté Ludmile 
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Svatý  Václav a svatá Ludmila 
V Čechách začal vládnout rod Přemyslovců - kníže Bořivoj 
(založil Prahu) a jeho žena Ludmila. Jejich vnuk byl 
kníže Václav. Byl spravedlivý a moudrý. Jeho bratr Boleslav  
ho nechal zavraždit. Jejich matka (kněžna Drahomíra)  
nechala uškrtit kněžnu Ludmilu. Václav i Ludmila 
byli uctíváni jako světci a stali se ochránci (patrony) 
České země. 
 

 
Řešení vybraných úkolů 
ČESKÝ  JAZYK 
Uč. 92/1a  husité (ten husita, bez husity jako předseda - bez předsedy) 
Uč. 92/2a  klavírista, basista, trumpetista, houslista, flétnista 
                      (V příponě -ista píšeme  vždy měkké -i-.) 
PS 35/4  Poštovní holubi (páni) přinášeli vzkazy (hrady). 
                   Nemám rád plazy (pány). 
                   Dej kanárkovi (pánovi) vodu. 
                   Čerti potřásali řetězy (hrady). 
                   Svetry je třeba chránit před moly (pány), moli (páni) jsou škodliví. 



                   Žáci jeli s učiteli (muži) na zájezd. 
                   Náš lyžař byl první v cíli (stroji). 
                   Vítězi (muži) blahopřáli i soupeři. 
                   Porota ocenila dva filmy (hrady). 
                   Mouka se převáží v pytlích (strojích). 
                   Červi (páni) ohrožují úrodu. 
                   Postřik chrání ovoce před červy (pány). 
                   V jeteli (stroji) byl ukrytý zajíček. 
                   Lvi (páni) vystupují v cirkuse se svými cvičiteli (muži). 
                   Panovník vyslal posly (pány) k sousednímu králi (muži). 
                   České korunovační klenoty jsou posázeny drahokamy (hrady). 
PS – vyjmenovaná slova 30/j 
    Višňové knedlíky, viděl a slyšel, vyučit se klempířem, průmyslová výroba, policejní vyšetřování,   
    bezvýznamný myslitel, svinutá zmije, vymyšlená povídka, vysoký komín, rozbít svícen, plynulý vývoj,  
    neviditelná bytost, vykrmit dobytek, být ve výhodě. 
PS – vyjmenovaná slova 30/k 
    Výstižný popis, nevyzná se v lidech, vybitá baterka, krabice s víkem, upovídaná servírka, zvýší a zesílí hlas, 
    ubité zvíře, vymaluje byt, odmítá vinu, vychytralý lišák, vytrvalý liják, likvidovat příbytek, svižně vyšel na     
    ulici, byl vyléčen, výzkum mínění. 

 
MATEMATIKA 

Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
PS 16/9 
1 918 + 985 + 42 = 2 945             Na výstavu přišlo celkem 2 945 návštěvníků. 
PS 17/3 
360 :6 = 60      60 – 25 = 35         Hledané číslo bylo 35. 
 

Slovní úlohy (do M-D) 
č. 13      120 + 490 + 180 = 790                                    Šestákovi sklidili 790 kg ovoce. 
č. 14      1 365 – 380 = 985                                            Batůžek byl o 985 Kč levnější než krosna. 
č. 15      336 + 55 = 391                                                 Druhý skok měřil 391 cm (3m 91cm). 
č. 16      180 000 + (180 000 + 48 000) = 408 000     Firma vyplatila na mzdách za oba měsíce 408 000 Kč. 
 
 

VLASTIVĚDA 

PS 34/1 (zkontroluj si doplněná slova)  

tisíci, vykopávek , tlupách, jeskyních, živil se tím, co nasbírali nebo ulovili, 

mamut, lovci mamutů, dovedli: rozdělat oheň, dorozumívat se, lovit zvěř, zpracovávat kůži, opracovávat 

kámen nebo kost na nástroje a zbraně, udělat chýši z větví a kůží 

PS 34/2  pračlověk, mamut, zbraně, oheň, posuňky, sběrem, lovem, jeskyně    TAJENKA: pazourek 
PS 34/4a  DARY PŘÍRODY 
PS 35/1  Bójové, kovů, Germáni, 500 n.l., Slované 
PS 36/1  Slované, řek, rybolovem a lovem zvěře, zemědělci, vyrobit: keramické nádoby, kovové nástroje, 
tkali plátno, hradiště, pověsti, praotec Čech, Kazi, Teta, Libuše, Krok, Bivoj, Přemysl Oráč…. 
 

 
 

 

 


