
4. ROČNÍK 

ÚKOLY   NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ   OD  6.4.  DO  10.4.2020 

Milé děti, zdraví vás vaše paní učitelky. Jak se vám daří, jak se máte? Nestýská se vám už po 
škole? Doufáme, že jste všichni zdrávi. 
Milí rodiče, na konci tohoto zadání je opět řešení vybraných úkolů.  
 
ČESKÝ  JAZYK 
Zelený  PS – str. 28/12, 13 
                    - str. 35/4 
Učebnice – Skloňování vzoru PŘEDSEDA  a podstatných jmen podle tohoto vzoru –      
                      seznámení. 
                  - str. 92/1a ústně 
                   - str. 92/2a (do ČJ-D) 
Růžový PS (vyjmenovaná slova) – 30/j, k 
ČTENÍ  (zůstává stejný úkol po celou dobu volna) 
MATEMATIKA 
PS (1. díl) – str. 16/2, 9 
                   - str. 17/3 
                   - str. 19/18 
PL – B / 1, 2 
PL (slovní úlohy) /13, 14, 15, 16 (bez zápisu do M-D) 
VLASTIVĚDA 
PS - str. 35/2, 4  
      - str. 36/1 
Učebnice – str. 38, 39    O Velké Moravě, svatém Cyrilu a svatém Metodějovi 
Poznámkový sešit z vlastivědy – opsat zápis učiva  
Velká Morava 
Vznikla v 9. století našeho letopočtu (n. l.). Jako první kníže panoval 
Mojmír, po něm nastoupil kníže Rastislav. Ten povolal na Moravu  
dva věrozvěsty - bratry Konstantina (Cyrila) a Metoděje.  
Šířili křesťanství ve slovanském jazyku. Cyril sestavil nové písmo - 
hlaholici. Po Rastislavovi vládl kníže Svatopluk, který vyhnal ze země 
Metodějovy žáky. Po jeho smrti se Velká Morava rozpadla. 
 
5. červenec - státní svátek (příchod věrozvěstů) 
 

PŘÍRODOVĚDA – ve vlastní složce 

                   

NĚMECKÝ  JAZYK 
Učebnice  –  str. 53 – zopakovat používání zájmena kein 
                       str. 53/12 - ústně 
PS  - str. 42/18 (bez adresy), 19         
PL  - B/ 1, 3 (prvních 5 vět) 
Procvičovat slovní zásobu ze slovníčku. 



ANGLICKÝ  JAZYK  ( IV.A – skupina pí Svobodové)  - ve vlastní složce + PL Easter 

ANGLICKÝ  JAZYK  ( IV.C – skupina pí Ješátkové)  - ve vlastní složce ( dvě části) 

ANGLICKÝ  JAZYK  (IV. B – SKUPINA -  p. uč. H. SPÖRLOVÁ) 
V tomto týdnu budeme pracovat s listy z hromádky "3. týden". 
 
1. Opakuj si slovíčka z předchozích lekcí, dbej na výslovnost, procvičuj psaní slov. 
2. Opakuj si otázky a tvoř k nim odpovědi (ústně):  
How old are you?    How old is he?   How are they?  Where is your bag? 
Where is the café?  Are you English?  Is it a dog?  What is this? 
What time is it?   What´s the matter?   Are we ill?  atd. 
3. Učebnice 22 - Otázky pod textem opiš do A - D a přelož je do češtiny. 
Odpověz na otázky ústně. 
4. Pracovní list - sloveso "to be", "to can" (nalep do A - D a doplň) 
 

 

Řešení vybraných úkolů 
 
ČESKÝ  JAZYK 
PS 24/8  pyšný páv, propisovací tužka, opylený květ, kropicí konev, zpytavý pohled, netopýří let, třpytící se       
                led, domýšlivé děvče, vesmírná loď, upomínkový předmět, pilníček na nehty, plynulý provoz 
PS 24/9 Řešení hádanek: 1. sloupeček: jazyk, rosa, netopýr 
                                              2. sloupeček: čáp, pila, ryba 
PS 28/11 Doplněné číslovky: jeden, jednoho, dvou, tři, pěti, od deseti k pěti, pět, sedmém, páté přes  
                  deváté, devatero horami a devatero řekami, sto 
Učebnice 91/7  čerti s řetězy, jednat se staviteli, topit v kotlích, jestřábi se sokoly, jablka v pytlích 

 
MATEMATIKA 

Numerické počítání v pracovních sešitech a pracovních listech si kontrolujte pomocí kalkulačky. 
PS 11/4      5 700, 900, 356, 6 000, 17 000, 67 
PS 14/17    a) (2 . 2 000) – 550 = 3 450 
                    b) 10 000 – 1 = 9 999 
                    c) 9 000 – 5 600 = 3 400 
PS 14/18    a) Řím – Paříž (1 433 km)           Největší vzdálenost je mezi Římem a Paříží. 
                    b) Praha – Vídeň (312 km)         Nejblíže jsou města Praha a Vídeň. 
                    Zaokrouhlování vzdáleností mezi městy na stovky v km: 1 400         1 400       1 100 
                                                                                                                            300         1 300       1 300 
PL (Slovní úlohy) do M-D 
č.  9     400 : 8 = 50      Žáci vytvořili 50 úplných osmistupů. 
č. 10   56 000 + ( 56 000 – 32 000 ) = 56 000 + 24 000 = 80 000      Chaloupkovi zaplatili 80 000 korun. 
č. 11   15 000 – ( 3 . 847 ) – ( 2 . 1 059 ) = 15 000 – 2 541 – 2 118 = 10 341     Paní Vlkové zbylo 10 341 korun. 
č. 12   ( 12 + 13 ) . 8 = 25 . 8 = 200       Paní Holá sklidila 200 kilogramů brambor. 
 

 

 

 



 

NĚMECKÝ  JAZYK 

PS str.40/15 
     Jörg hat einen Ball und ein Auto. 
     Ute hat eine Blume. 
     Anne hat eine Blume und eine Lampe. 
PS str.41/16 
     einen Papagei, eine Katze, einen Hund, ein Bild, einen Bleistift, einen Hamster (křeček), ein Haus 
PS str. 41/17 
     řešení: 1b, 2a, 3c, 4c, 5b 
 PL  A/5 
     Tajenka: Wie heiβt deine Lehrerin? 
     Odpověď: Meine Lehrerin heiβt  ………… .  
  PL  A/6 
      Tajenka: deine Hausaufgabe 
      Otázka: např. Wo ist deine Hausaufgabe? 
                                Ist deine Hausaufgabe richtig? 
 

                            

ANGLICKÝ  JAZYK  (IV. B – SKUPINA -  p. uč. H. SPÖRLOVÁ) 

Pracovní list "MY TOWN" / 2:   a - 2; b - 1; c - 5; d - 3; e - 4. 
Pracovní list / číslovky: thirteen, eighteen, fifteen, twenty, fourteen, nineteen, twelve, sixteen,              
                         twenty – two,  seventeen, eleven, one 
Pracovní list / B:   1. Yes, there is.     2. Yes, there is.    3. No, there aren´t. 
                                 4. Yes, there is.     5. No, there aren´t.   
                                 6. The dog is on the sofa. 
 

 

 

 

 
 

 


