
4. ROČNÍK 

ÚKOLY  NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ  OD 22.6.  DO  26.6.2020 

Milí rodiče a žáci, 

děkujeme za zaslané úkoly.  Nově vypracované úkoly již neposílejte na e-mail, pouze si je 

zkontrolujte podle správného řešení.    
 

DŮLEŽITÉ 

1) Vysvědčení bude předáno všem v  pátek 26.6. Žáci, kteří přijdou v době mimoř. 

opatření poprvé, musí mít Čestné prohlášení (na webu – v záložce „HOME“, v tištěné 

podobě v kanceláři školy nebo na stolku u vstupních dveří pavilonu – dopoledne.).  Další, 

podrobnější informace  k ukončení šk. roku naleznete na web. stránkách. 

2) Zalepené a vygumované učebnice ze 4. ročníku (český jazyk, čítanka, matematika, 

vlastivěda, přírodověda, německý jazyk/anglický jazyk) si uschovejte, odevzdáte je 

v září na začátku školního roku.  
 

ČESKÝ  JAZYK 

PL/3, 4    
      

ČTENÍ 

Doplňte si čtenářské deníky, které budete odevzdávat po prázdninách.           
 

MATEMATIKA 

PL-D/8, 9, 10 

Výsledky si zkontroluj pomocí kalkulačky. 
 

VLASTIVĚDA 

Máš-li možnost, podívej se na YouTube na krátké seriály pro děti (Dějiny udatného českého 

národa). 

 

 

Řešení vybraných úkolů  (týden od 15.6. do 19.6.2020) 
 

ČESKÝ  JAZYK 
 

PL/1, 2 

1. Napiš tvar slovesa podle zadání. 

 osoba číslo čas daný tvar slovesa 

doplnit 2. mn. bud. doplníte 

otočit se 2. j. min. otočil ses 

rozbalit 1. j. bud. rozbalím 

být 1. mn. min. byli jsme 

vařit 3. mn. bud.      budou vařit 



obout si 2. mn. min.    obuli jste si 

uklízet 3. j. přít.                         uklízí 

poskládat si 2. j. min.      poskládal sis 
 

 

2. Urči mluvnické kategorie sloves a napiš jejich infinitiv  a  rozhodni, zda se jedná o    

    slovesný tvar jednoduchý (J), nebo složený (S).  
 

 osoba číslo čas infinitiv sl. tvar 
běžíme 1. mn. přít. běžet J 

nenapsali 3. mn. min. nenapsat S 
nakreslím 1. j. bud. nakreslit J 

bál jsem se 1. j. min. bát se S 

byli jsme 1. mn. min. být S 
upečou 3. mn. bud. upéci J 

budeš nakupovat 2. j. bud. nakupovat S 
nakoupíš 2. j. bud. nakoupit J 
 

 

Učebnice str.137/5 

Podrážděný pes se rozzuřil. Náš dědeček je už bezzubý. Můj strýc je voják, má hodnost podporučíka 

(nadporučíka). Nemůžu si vzpomenout na to správné slovo. Mailem nám poslali potvrzení objednávky. 

Květiny na zahrádce krásně rozkvetly. Slovo přes je předložka. Na náměstí je kruhový objezd.  
 

Zelený PS str.43/10 

Tvary jednoduché: poprosím, podívá se, najde, poradí, vyberu si 

Tvary složené: budu sbírat, budu vyměňovat, budu kupovat, budu řadit, budou koukat 
 
 

Zelený PS str.43/11 

naučí se                                          bude se učit 

bude si pamatovat                       zapamatuje si 

bude klopýtat                               klopýtne  

praskne                                          bude praskat 

zasyčí                                              bude syčet 

bude stavět                                   postaví 

ušije                                                bude šít 

usměje se                                      bude se smát 
 

Zelený PS str.43/12 

Dědečkovi jsme popřáli k narozeninám hodně zdraví.             podstatné jméno 

Žáci zdraví učitele vždy jako první.                                               sloveso 

 

Zelený PS str.44/13 

Už dlouho jsem tě neviděl. Na naší zahradě jsme si včera postavili stan. Nikdy jsem s tím člověkem 

nemluvila. Dívky utíkaly nedočkavě domů. To představení se mi líbilo. Štěňata dováděla na dvorku. 

Ubytovali jsme se v horském hotelu. Omluvila jsem se, že jsem včera nepřišla. Koupili jsme si nové auto. 

Večer jsem přečetla půlku knížky. Miminko se rozplakalo. Housata se kolébala na dvorku. Do školy jsme šli 



společně. Kolik času jste věnovali domácímu úkolu? Proč ses u nás nezastavil? Představení nás zaujalo. 

Nikdy sis nestěžoval.  

 

 

 

 MATEMATIKA  

PL-D/5, 6, 7 

38 425 . 16 = 614 800                         113 . 69 =     7 797                      41 963 . 38 = 1 594 594 

17 360 . 32 = 555 520                         769 . 13 =     9 997                      68 145 . 35 = 2 385 075 

14 205 . 44 = 625 020                      3 880 . 16 =   62 080                        5 108 . 82 =    418 856 

  8 154 . 50 = 407 700                      6 987 . 38 = 265 506                        3 729 . 64 =    238 656 

PS(1.díl) – str. 46/2 
 

o∆ EFG = 5 + 7 + 8  
o∆ EFG = 20 cm 
o∆ KLM =  60 + 70 + 93  
o∆ KLM = 223 mm (22 cm 3 mm) 
o∆ RST = 1 100 + 650 + 750  
o∆ RST =  2 500 cm (25 m 0 cm) 
o∆ UVX = 20 + 35 + 19 
o∆  UVX = 74 km 
o∆ ABC = 78 + 52 + 70  
o∆ ABC = 200 dm (20 m) 
 

PS(1.díl) – str. 47/1 

IABI = a                  a = 2 cm                                                IKLI = 12 mm            a = 12 mm 
o = 4 . a                                                                                o = 4 . a 
o = 4 . 2                                                                                o = 4 . 12  
o = 8 cm                                                                               o = 48 mm 
Obvod čtverce ABCD je 8 cm.                                          Čtverec KLMN má obvod 48 mm. 
 

IEOI = 18 mm          a = 18 mm                                         IEFI = 57 mm            a = 57 mm 
o = 4 . a                                                                                o = 4 . a 
o = 4 . 18                                                                              o = 4 . 57 
o = 72 mm                                                                           o = 228 mm 
Čtverec EOPR má obvod 72 mm.                                    Čtverec EFGH má obvod 228 mm. 
 

PS(1.díl) – str. 47/3 
 

délka stran čtverce a    5 cm 17 cm   1 km    3 cm  23 mm     5 m  250 m 

obvod čtverce o  20 cm 68 cm   4 km  12 cm  92 cm   20 m       1 km 
 

PS(1.díl) – str. 47/4 

obvod útvaru A =  32 cm 

obvod útvaru B =  32 cm 

obvod útvaru C =  32 cm 
 

 

VLASTIVĚDA 

PS str. 45/1 
Jan Amos Komenský 



chtěl, aby do školy chodily všechny děti, vyučovalo se česky, aby škola byla hrou 

Učitel národů 

PS str. 45/2 
sv. Václav, Cyril a Metoděj, Karel IV., Jan Hus, Jan Amos Komenský 
 

Řešení vybraných úkolů  (týden od 22.6. do 26.6.2020) 
 

ČESKÝ  JAZYK 

PL/3, 4 

3. Doplň vhodné slovo z nabídky: jsem, sem, jsi, si, se. 

Vyčisti  si zuby. Přijď hned sem!  Jsem s vámi spokojený. Tu skříň položte sem . Ty se umíš 

krásně smát. Představ si tu nádheru. Kluci, neperte se. Vezmi si něco k jídlu. Podívej se, 

Ondra právě přichází sem k nám. Nezapomněl jsi , že si máš před jídlem umýt ruce? 

Vzpomněl jsem si, že jsem  měl dnes přijít k tobě a prohlédnout si tvoji sbírku.  

4. Napiš tvar slovesa podle zadání. 

 osoba číslo čas daný tvar slovesa 

kreslit  3. j. min.                 kreslil 

dupat  1. j. přít.                 dupu (dupám) 

zapomenout 1. mn. bud.                 zapomeneme 

loupat si 2.  mn. přít.        loupete si (loupáte si) 

ořezat si  2. j. min.                 ořezal sis 

krájet 3. mn. přít.                 krájí (krájejí) 

smát se 2. j. min.                 smál ses 

posadit se  1. mn. bud.                 posadíme se 

 

 

 


