
Moji milí žáci, posílám Vám úkoly na další dny do 22.5. 

ČESKÝ JAZYK STR. 115 – 117, pracovní sešit do str. 38 

V učebnici začínáme novou kapitolu o větě jednoduché Základní skladební dvojice. Setkáváme se 

poprvé s názvy základní skladební dvojice, podmět a přísudek. Pro čtvrťáky bude podmět podstatné 

jméno (budeme podtrhávat rovně) a přísudkem bude sloveso (budeme podtrhávat vlnovkou). 

Důležité budou tentokrát růžové rámečky s vysvětlením jednotlivých pojmů, doporučuji si je pečlivě 

přečíst. 

Stručná nápověda  

• nejprve si větu přečtěte 

• vyhledejte sloveso – podtrhněte vlnovkou 

• pak se ptáme na podmět první pádovou otázkou Kdo? Co? (Kdo? Co? spal, maluje, budí se, 

čte si…) 

• odpověď je podstatné jméno – podmět (tatínek, Petruška, pejsek, kamarád,…), který 

podtrhnu rovně 

• a mám základní skladební dvojici (tatínek spal, Petruška maluje, pejsek se budí, kamarád si 

čte) 

Podrobné vysvětlení najdete i na tomto odkaze  https://www.pravopisne.cz/2019/04/zakladni-

skladebni-dvojice-pravidla/#hledame-ve-vete-zakladni-skladebni-dvojice 

Pracovní sešit: 

Str. 35/1,2 prosím vyfotit a poslat  

Str. 36/jen úvod (3řádky), cvičení a, b, c, d nedělejte 

Str. 37/5 Ano 37/6 je dobrovolné 37/hádanky Ano 

Str. 38/ 7, 8, 9 prosím vyfotit a poslat 

V pondělí si vysvětlíme na online hodině, začínáme v deset. Ostatní klidně pište, volejte. 

ČÍTANKA  - str. 88 – 91 přečti si a vypracuj úkoly za textem, stránky 90 – 91 mi pošli 

A kdo by se nudil, pošlu vám v příloze hravé procvičování vyjmenovaných slov ☺. 

 

MATEMATIKA str. 27 – 32 

Pokračujeme písemným násobením tentokrát dvojciferným a trojciferným činitelem. S dětmi, které 

se účastní online vyučování, si probereme ve středu od 10.00 hodin. 

Nápovědu pro násobení najdete v šedém rámečku na stránce 27. Přidávám i video s ukázkou 

https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjSY0u6NoU 

a jednoduché a názorné trojciferné násobení https://www.youtube.com/watch?v=UH2EZ1F8lZk 

https://www.pravopisne.cz/2019/04/zakladni-skladebni-dvojice-pravidla/#hledame-ve-vete-zakladni-skladebni-dvojice
https://www.pravopisne.cz/2019/04/zakladni-skladebni-dvojice-pravidla/#hledame-ve-vete-zakladni-skladebni-dvojice
https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4
https://www.youtube.com/watch?v=oAjSY0u6NoU
https://www.youtube.com/watch?v=UH2EZ1F8lZk


Strana 31 – měříme výšku – je stranou dobrovolnou, spolužáka v lavici můžete vyměnit za maminku, 

tatínka, sourozence, pejska, kocoura nebo …. 

Strana 32 – měření o kolik více, o kolik méně měří nejvyšší stavby nebo hory 

Ke kontrole mi pošlete stránku 28 – 29. 

Procvičování najdete 

 https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem 

 

VLASTIVĚDA STR. 38 – 41 

Do sešitu vlastivědy mi odpověz na otázky (nápovědu najdeš v učebnici)  

• jaký průmysl se vyskytuje v Pardubicích a jejich okolí 

• jaké služby jako rodina využíváte 

• které kulturní instituce jako rodina nejraději navštěvujete 

• nezapomeňte mi vyfotit vaše odpovědi a poslat 

 

A to je vše ☺, mějte se hezky, užívejte si sluníčko a už se na vás těším ve škole. 

Michaela Jubánková 

 

 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

