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Moji milí čtvrťáci,                                                                                          20.4.2020 

moc vás zdravím. Mám radost z našeho setkávání a společného učení. Vidím a 

slyším, že doma nezahálíte a poctivě pracujete, což je super. Tento týden se 

opět setkáme ve čtvrtek v 9hodin. A tady je nabídka práce na tento týden. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Mám pocit, že se vzory podstatných jmen už trávíme dost času, tak bych se 

ráda pustila do učiva o slovesech. Podstatná jména a jejich vzory budeme však i 

nadále procvičovat, zejména pak pravopis v koncovkách podstatných jmen, což 

je to nejobtížnější. Minule jsem posílala test na vzory rodu středního, dnes si 

můžete vypracovat test na vzory rodu ženského na odkazu níže. Můžete mi pak 

poslat zpětnou vazbu, jak jste byli úspěšní. 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_040 

 

SLOVESA 

Pracovní sešit str.30 /1 – odpověz na otázky. Pomohou ti rámečky v učebnici na 

str.66,67. 

Už znáš odpovědi na tyto otázky? 

Co jsou to slovesa?                                       Jaký mohou mít slovesa tvar? 

Co u nich určujeme?                                    Co jsou to zvratná slovesa? 

Co je to infinitiv? 

Zkus si udělat pomocí těchto otázek a učebnice krátký zápis do školního sešitu.  
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Tady je přehled, co budeme u sloves určovat: 

osoba 1. – já, my 
2. – ty, vy 
3. – on, ona, ono, oni, ony, ona 

číslo jednotné – já, ty, on, ona, ono 
množné – my, vy, oni, ony, ona 

čas minulý – označuje děj, který se již stal 
přítomný – označuje děj, který se právě děje 
budoucí – označuje děj, který se teprve stane 

infinitiv neurčitý způsob zakončený zpravidla na -t (psát, být), méně 
často na -ti, -ci (psáti, péci) 
neurčujeme u něj osobu, číslo, čas, způsob, rod 

 

Procvičovat můžeme zde: 

http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_osoba.php 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

 

MATEMATIKA 

Čeká nás procvičování dělení se zbytkem. 

Pr.sešit str.37/    a),   b) 

Pak je dole ještě výzva na jeden náročný úkol, tak jsem zvědavá, jestli jej někdo vyřeší        

Pr.sešit str.38/a)  – tady budete rýsovat, takže nezapomeň na pravítko a ostrouhanou tužku. 

Pomocí šipek musíš nejdříve najít všechny body čtyřúhelníku  až potom ty body spojit. Hledej 

a rýsuj přesně!  

38/b) – do tabulky zapiš obvod a obsah čtyřúhelníků 

38/c) – opět výzva – dokážeš u každého čtyřúhelníku vybarvit polovinu červeně, třetinu 

modře a šestinu žlutě? 

Pokud to budete mít do čtvrtku hotovo, můžeme si to zkontrolovat a zahrát si s tímto 

cvičením hru Sova. 
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ANGLIČTINA 

Tento týden můžete prozkoumávat téma rodiny na odkazu níže. Je tam překlad 

a výslovnost slovíček ve třech úrovních, tak si můžete vybrat a procvičovat na 

různých hrách. 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-rodina-vztahy 

 

Ať vám jde práce hezky od ruky a máte ze sebe a ze svých pokroků radost! 

paní učitelka Lucka 
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