
4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  20.4.  DO  24.4.2020 

Milí rodiče a žáci, 
byly bychom rády, kdybyste nám krátce napsali na mail, jak jste úspěšní při plnění domácích 
úkolů a zda vám pomáhá zasílání správného řešení. 
Děkujeme. 
 
ČESKÝ  JAZYK 
Učebnice – str. 94/1a  (ústně) 
                  - str. 94/1b   Ve třetí sloce (Jaro, je to v suchu…) vyhledej podstatná jména, zapiš      
                                         je do Čj – D pod sebe a urči u nich pád, číslo, rod a vzor. 
                  - str. 94/2     (do Čj - D) 
Zelený  PS – str. 36/6   ( jen doplnit) 
                    - str. 36/7   (pracuj dle nápovědy)         les – 4.p. les, neživ., vz. hrad 
Růžový PS (vyjmenovaná slova) – 30/o    (opakuj si všechny řady vyjmenovaných slov) 
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
MATEMATIKA 
PS (1. díl) – str. 24/9, 10 
                   - str. 26/2 
                   - str. 27/10 (dobrovolné cvičení) 
PL – B / 5, 6 
PL (slovní úlohy) /21, 22, 23, 24 (bez zápisu do M-D) 
VLASTIVĚDA 
PS - str. 37/3 
Učebnice – 42 – 45 dobrovolný úkol - zajímavé čtení z historie  
Učebnice – str. 46, 47   O svaté Anežce, Přemyslu II. Otakarovi a Václavu II. 
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Princezna sv. Anežka 
Nechala v Praze vybudovat mužský a ženský klášter se špitálem (mniši, jeptišky). Sama do kláštera vstoupila 
(stala se abatyší – představenou kláštera). Svůj život zasvětila Ježíši Kristu, chudým a opuštěným. 
 
Poslední Přemyslovci 
Přemysl (Otakar) II. – „král železný a zlatý“. Připojil k Českému království mnoho zemí, ale císař Rudolf 
                                         Habsburský ho o ně připravil. Zemřel v bitvě na Moravském poli. 
Václav II. – syn Přemysla II. České království opět mocné (ražba pražských grošů). 
Václav III. – byl zabit a český trůn zůstal bez mužského dědice (rod Přemyslovců vymřel po meči – 1306). 
 

                 

Řešení vybraných úkolů 
ČESKÝ  JAZYK 
Uč. 93/1 strojvůdce, průvodce, obránce, důchodce – všechna slova mají vzor soudce 
Uč. 93/3 můj chlapče, ctěný žalobce, drahý otče, vážený poslanče, milý dárce, ty jeden zrádce, vážený 
cizinče, odvážný letče, ty můj dobrodinče 



Uč. 93/4  lvi se svými krotiteli, na výletě nás doprovodí dva průvodci, je to významný cyklista, vyprávěli 
jsme si vtipy, objevili jsme pokoj se dvěma cizinci, musíme k doktorovi, na výstavě jsme viděli 
drahokamy                
PS  35/5   soudce, otče, obhájce, letče, lakomče, ochránce, poslanče, průvodce, správce, umělče, zrádce 
 
PS – vyjmenovaná slova 30/l 
Vyprostit z laviny, vyslovit námitky, vysypat pytle, nemít na vybranou, vykejte mi, nevysiluj se, vykopl míč, 
úmyslně vyhrožuje, vystěhovat obyvatele, výletní místo, protismyslné vysvětlení, vymýtit pýr, písemná 
výzva, cvičená opice, nevymýšlej si, přípitek vínem. 
PS – vyjmenovaná slova 30/n 
Nablýskané střevíce, svízelná situace, vyhodit zbytky, vydat se na obhlídku, vyhubí hmyz, osypat se 
vyrážkou, odebírat noviny, vítězná bitva, rozbitý vypínač, výzva k obyvatelstvu, nevyslyšel přání, plynulý 
odbyt, odmítnout obvinění, ošklivý zlozvyk. 

 
MATEMATIKA 

Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
PS 20/5 
7 . 125 = 875         2 . 500 = 1 000       1 000 – 875 = 125         Paní pokladní Evě vrátila 125 korun. 
PS 20/6 
328 . 7 = 2 296     328 + 7 = 335          2 296 – 335 = 1 961     Součin čísel je o 1 961 větší než jejich součet. 
PS 20/7 
34 – 8 = 26            34 . 8 = 272             272 – 26 = 246              Rozdíl čísel je o 246 menší než jejich součin. 
PS 20/8 
(37 + 1) . 4 = 38 . 4 = 152         Na zaplacení jim nestačilo 150 korun, chybí jim 2 koruny. 
Slovní úlohy (do M-D) 
č. 17      (36 + 28) . 9 = 64 . 9 = 576                             Vedoucí za jízdenky vybere 576 korun. 
č. 18      270 + (270 – 190) = 270 + 80 = 350             Celkem soutěžilo 350 cyklistů. 
č. 19      8 900 – 5 510 = 3 390                                     Rádio stálo 3 390 korun. 
č. 20      10 . 24 = 240                                                    Markéta ležela v nemocnici 240 hodin. 
 
 

VLASTIVĚDA 

PS 36/2(zkontroluj si doplněná slova) zemědělci, řemeslníci, kníže, předkové, hradiště 

PS 36/4  zbylá písmena: ŘÍP 
PS 37/1 (zkontroluj si doplněná slova) 
Velkomoravská říše, Mojmír, křesťanství, Cyril a Metoděj, šířili křesťanství, vytvořili spisovný jazyk, sestavili 
písmo – HLAHOLICI, učili lidi číst a psát 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


