
4. ROČNÍK 

ÚKOLY  NA  DOMÁCÍ  PROCVIČOVÁNÍ  OD  8.6.  DO  12.6.2020 

Milí rodiče a žáci, 

děkujeme za zaslané vypracované úkoly. I nadále budeme pokračovat tímto způsobem.  

 

ČESKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 105 

       Nové učivo: ČASOVÁNÍ  ZVRATNÝCH  SLOVES  V  MINULÉM  ČASE 
        

       U zvratných sloves se ve 2.os. č.j. přidává k příčestí činnému slovo ses nebo sis 

       (česal ses, napsala sis). 

       Všechna slovesa v čase minulém tvoří složené tvary, např. česala jsem se, čistil sis,    

       dívala ses, malovalo si, opírali jsme se, kreslili jste si, zpívali si. 

       Přečti si žlutý rámeček a tabulku s přehledem časování sloves (str. 105). 
 

Učebnice str. 105/3, 4 (ústně) 

Do ČJ-D opiš zadání a napiš správný tvar slovesa.       Toto cvičení  pošli ke kontrole. 

Vzor:  narodit se  (2.os.,  č.j. ,   čas min.)        -   narodil ses 
 

odjet          (1.os.,  č.j.,     čas bud.)        

přiskočit    (3.os., č.mn., čas min.)           

ležet           (1.os., č.mn., čas přít.)        

usmát se    (2.os., č.j.,     čas min.)         

půjčit si      (3.os., č.j.,     čas bud.)          

být              (2.os., č.mn., čas přít.)          

nedělat      (3.os., č.mn., čas přít.)          

      

 POZOR !!!       

Často bývají zaměňována slova JSEM – SEM a JSI – SI. U těchto dvojic  je nutné rozlišovat 

význam, který je zcela odlišný. 

JSEM  je tvar slovesa být pro 1.os., č.j. v přítomném čase. 

            Např.: Jsem nemocný. Šel jsem domů. 

SEM  je příslovce, které nám určuje místo. Odpovídá na otázku: KAM? Slovo sem můžeme     

           nahradit spojením na toto místo.  

           Např.: Polož knihu sem. Nechoď sem. 

ROZLIŠUJ! 

Přišel sem pozdě. (On přišel na toto místo pozdě.) 

Přišel jsem pozdě. (Já jsem přišel pozdě.) 

 

 



JSI   je tvar slovesa být ve 2.os.č.j. v přítomném čase. 

           Např. Ty jsi chytrý. Byl jsi u moře? 

SI   je zvratné zájmeno, které se pojí se slovesy (číst si, malovat si).  

           Např.:  Umyl si ruce.  

 

Do ČJ – D přepiš dané věty a doplň správně  JSEM – SEM.   Toto cvičení  pošli ke kontrole. 
 

_______ ve škole. Nedávej _______ ty boty. _______ rád, že tě vidím. Splnil _______ tvé 

rozkazy. Přijedeš _______ za mnou? Zaléval ________ květiny. Nechoď _______ ! Ráda se 

_______ vracím. _______ tu ráda. Musíš _______ přijet! _______ rád, že se všechny věci 

_______ vešly.  

 

Zelený PS – str. 43/8, 9 
 

ČTENÍ  (POZOR!  Nezapomeň průběžně  doplňovat zápisy do čtenářského deníku!) 
 

MATEMATIKA 

Při písemném násobení dbej na správnou úpravu! 

Učebnice – str. 75/2    (do M – D, jen vypočítat)              Toto cvičení  pošli ke kontrole. 

PL-D /4 

PS (1. díl) – str. 45/2 (určit obvody trojúhelníků i trojúhelníky nakreslit)     

                     str. 46/1 
 

Nové učivo : OBVOD  ČTVERCE 

Do sešitu z geometrie si zapiš: 
 

Obvod čtverce 

 

Obvod čtverce se rovná čtyřnásobku délky jeho strany. 

o□ = a + a + a + a 

o□ = 4 . a  
 

 

VLASTIVĚDA 

Učebnice – str. 60, 61      O Bílé hoře a Janu Amosu Komenském 

Poznámkový sešit z vlastivědy  - opsat zápis učiva 

Bílá hora 

Po Rudolfově smrti utlačovali habsburští císaři český lid. Čeští páni se vzbouřili, ale v bitvě na Bílé hoře 

(1620) s císařskou armádou prohráli. Potom vypukla třicetiletá válka, která zpustošila České království. Kdo 

se nestal katolíkem, musel odejít do ciziny.  

PS – str. 44/1, 2 



Řešení vybraných úkolů 

ČESKÝ  JAZYK 

Učebnice str.104/2 

Našli jste ten míč? Já jsem to nevěděl. Ty jsi mi to neřekla. Kam jsi to dal? Rozloučili jsme se s nimi. Vrátili 

jste ty knihy do knihovny? Byl jsi dnes na tréninku? 

ČJ – D (časování slovesa) 

hlásit 

č.j.                                           č.mn. 

1. hlásil jsem                         1. hlásili jsme 

2. hlásil jsi (hlásils)               2. hlásili jste 

3. hlásil                                   3. hlásili 

Zelený PS str.42/6 

UVIDÍŠ, VENČÍM, BAFNUL, UDIVIL, VYNDÁM, PŘIBIL, POTŘEŠ, KŘIČÍŠ, POVALÍ 

Zelený PS str. 42/7 

Slovesa v infinitivu: pomáhat, učit se, zapamatovat si, vařit, přihlásit se, uvařit, stěžovat si 

PL – A5/3 

polokoule        6.p., č.mn.   polokoulích                                ředitel           6.p., č.mn.     ředitelích 

Boleslav           6.p., č.j.        Boleslavi                                     kluk                6.p., č.j.         kluku, klukovi 

želva                 2.p., č.mn.   želv                                              čáp                 2.p., č.mn.    čápů 

tabule               7.p., č.j        tabulí                                           průvodce       7.p., č.j         průvodcem 

mrkev                3.p., č.j.       mrkvi                                          cvičitel           3.p., č.j.         cvičiteli 

žádost               3.p., č.mn.   žádostem                                   šakal              3.p., č.mn.    šakalům 

směs                  1.p., č.mn.  směsi                                           medvěd        1.p., č.mn.    medvědi 

myš                    7.p., č.mn.  myšmi                                         drahokam     7.p., č.mn.    drahokamy 

plavba               2.p., č.mn.  plaveb                                         kníže               2.p., č.mn.    knížat 

větev                 5.p., č.j.       větvi!                                           letec               5.p., č.j.         letče! 

MATEMATIKA  
Učebnice str.74/3 (3. a 4. sloupec) 

5 983 . 69 = 412 827                      46 513 . 21 = 976 773 

7 112 . 84 = 597 408                      27 689 . 34 = 941 426 

PS (2.díl) str.8/5 

STO + OSM + TŘI + NULA + JEDNA = 112                 112 . 1 000 = 112 000             Vyšlo mi číslo 112 000. 

PS (2.díl) str. 8/6 

(240 + 660) . 20 = 900 . 20 = 18 000                               (150 – 50) . 58 = 100 . 58 =   5 800                   

(395 + 305) . 30 = 700 . 30 = 21 000                               (843 – 43) . 18 = 800 . 18 = 14 400 

(444 +  44 ) . 36 = 488 . 36 = 17 568                            (1 000 – 22) . 56 = 978 . 56 = 54 768 

PS (2.díl) str. 9/3 

26 . 5 720 = 148 720             Na nákup bude nemocnice potřebovat 148 720 Kč.     

145 000 < 148 720                Na nákup 145 000 Kč nebude stačit. 

PS (2.díl) str. 9/4 

2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 

 

 



 


