
ÚKOLY PRO ČTVRŤÁKY NA TÝDEN 25. – 29.5. 

ČESKÝ JAZYK str. 118 – 121, pracovní sešit do str. 42 

Začínáme shodu přísudku s podmětem, probereme si rod střední a ženský. 

Str. 118 Umíme vyhledat základní skladební dvojici, začínáme slovesem, postupně pomocí 1. pádové 

otázky Kdo? Co? vyhledáme podmět. Pracujeme s přísudkem v čase minulém, který končí na -l, -la, -

ly, -li, … Tomuto přísudku říkáme příčestí minulé. U přísudku v množném čísle určujeme koncovku 

(růžový rámeček v učebnici). 

Str. 119 Začínáme podmětem v rodě středním, je nejjednodušší a končí na –a. Doporučuji nejprve 

vypracovat podmět v rodě středním v učebnici a pracovním sešitě a pak si přejít na podmět v rodě 

ženském, aby se nám rody nepletly. V pracovním sešitě jsou pěkná cvičení na procvičení. Čtěte si 

pozorně zadání k jednotlivým cvičením, někteří vypracujete jen polovinu. 

Str. 120 Úvod do rodu ženského, příčestí minulé je zakončeno na –ly. Pracovní sešit 41/1 

Str. 121 Procvičování koncovek příčestí minulého v rodě středním a ženském. Pracovní sešit str. 42 

Na online hodinách si učivo vysvětlíme (po, st od 13 hod.) 

 

Ke kontrole mi pošlete strany 39 a 42 z pracovního sešitu. 

 

Pro zpestření posílám odkaz na křížovky, vyzkoušejte si. 

https://www.umimecesky.cz/krizovky 

 

ČÍTANKA – str. 92 – 95 

Přečtěte si text a odpovězte na otázky. 

 

MATEMATIKA str. 33 – 39 

Str. 33 – 34 budete měřit výšku těles. Děti by měly dokázat tělesa správně pojmenovat. Některé 

předměty určené k měření v sešitě (kornout na zmrzlinu, stan) doma v současnosti asi nemáte, proto 

zkuste vyhledat jiný vhodný předmět, v sešitě přepište název a změřte jeho výšku. U tohoto úkolu 

budou potřeba rodiče. 

Str. 35 jsou slovní úlohy s výškou 

Str. 36 – 39 je obsah a jednotky obsahu, výsledky k úlohám vám pošlu v týdnu. A pak si zkusíme při 

online hodině společně převádět. 

Na procvičení posílám pracovní listy na písemné násobení, ty mi pošlete ke kontrole. 

https://www.umimecesky.cz/krizovky


 

PŘÍRODOVĚDA STR. 62 – 66  

Přečíst si kapitolu a odpovědět na otázky ze strany 66. K otázce 4 dokresli nebo nalep vytisknuté 

obrázky zástupců.  

VLASTIVĚDA str. 42 – 44  

Přečíst si kapitolu o hospodaření a financích. 

Všechny Vás zdravím 

Jubánková 


