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ČESKÝ JAZYK 4.B   / 8.úkol /               4.5. 

 

 

Dobrý den, pozdravuji děti a chválím je za plnění úkolů v domácích podmínkách a děkuji také rodičům 

za pomoc a podporu. 

Tentokrát bychom poznali slovní druh, který vyjadřuje, co  osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s 

nimi děje – SLOVESA. Mění svůj tvar, jsou ohebná. Vyjadřují osobu, číslo a čas. Přečtěte si o nich v 

přehledu / žlutý rámeček / na str. 77. 

Připomínám ještě osoby při skloňování sloves: 

 

Jednotné číslo             Množné číslo 

1.os. já                       my       

2.os. ty                       vy 

3.os. on, ona, ono      oni, ony, ona 

 

1. Práce s učebnicí: str. 97/1a  (správné odpovědi dole) – ú s t n ě 

2. Velký PS: str. 57 / 1a, c, d (viz klíč vzadu v sešitě) 

 

Přečtěte si na str. 98 / žlutý rámeček /o slovesných tvarech jednoduchých a složených: 

a/ jednoduchý slovesný tvar – 1 sloveso, např. píše 

b/ složený slovesný tvar – významové sloveso + tvar pomocného slovesa být, např. budu spát 

  

3. Práce s učebnicí:str. 98/1a -  ú s t n ě (správné odpovědi dole) 

4. Velký PS: str. 58/1a – jednoduché slovesné tvary jen podtrhněte a složené zakroužkujte (viz klíč 

vzadu v sešitě) 

5. Velký PS: str. 58/ 2 a, c – podtrhněte a prosím  p o š l e t e 

 

Pokud chcete, podívejte se na video vysvětlující učivo o slovesech: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQ 

 

Také můžete procvičovat na https://gramar.in webu  4. ročník, Najdi slovesa atd. 

 

Správné odpovědi: 

 

97/1a 

znáte – 2.os., č.j.,čas přít. 

nosí – 3.os., č.j., čas přít. 

svlékali jsme – 1.os., č.mn., čas min. 

plakali jsme –             „ 

nabíráš – 2.os., č.j.,čas přít. 

zavíráš -                     „ 

slzí – 3.os., č.mn., čas přít. 

točí – 3. os., č.j., čas přít. 
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98/1a 

jednoduchý sloves. tvar:                   složený sloves. tvar: 

byl                  vyrůstal                      učili jsme se 

nepocházel     vládnul 

narodil se       upřednostňoval 

osiřel              zúčastnil se 

                                                      Tak vydržte!  A. Ševčíková 

 

Matematika 

 
 

Začneme opakováním převodů délky – mm, cm, dm, m, km  

  
1/ Určitě už si vzpomínáte a můžete vypracovat cvičení v POČETNÍK na str. 19/1,2 

 

 

2/  PS- Z- str.12 celá. Pokračujeme se smíšenými čísly. Pokud máme zlomek kde v ČITATELI 

je MENŠÍ číslo než ve jmenovateli, je ten zlomek menší než JEDNA – to znamená, že to není 

celek /celá pizza, pouze několik dílků/. 

Ale pokud je v ČITATELI VĚTŠÍ číslo než ve jmenovateli, tak je to více než jeden celek a 

můžeme zlomek zapsat jako smíšené číslo – to znamená, že před zlomkem je velké číslo – 

které nám ukazuje kolik těch celků /celých pizz/ je a pak následuje popis těch dílků. Než 

začnete pročtěte si modrou tabulku na začátku str. 12 

 

3/ Ofocený pracovní list na opakování sl.  úloh, násobení, dělení, + geometrie. Než začnete 

pracovat na geometrii shlédněte video na připomenutí . 

 

                       https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8 
 

Výsledky přikládám v příloze. 

 

 

ANGLIČTINA 

 

Nejprve řešení z prac. sešitu str. 13/ 5 

 

2- Francesca isn´t from Britain.                       She´s from Italy. 

3- Cladia and Pablo aren´t from Russina.       They are from Spain. 

4- Rafael isn´t from China.                              He´s from Brazil. 

5- Jacques and Marcel aren´t from Spain.       They are from France. 

https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8


6- Jens isn´t from Australia.                             He´s from Germany. 

 

Začali jsme sloveso být – i zkrácené tvary  a zápory : 

 am – I´m not,  

 is    – she´s,     he´s,     it´s,  

 are –  you´re,   we´re,    you´re,    they´re.  

Tento týden vám zadám pouze procvičování na tuto látku, tak abyste si byli jistější. 

První cvičení je na dlouhé a krátké tvary. 

 Dlouhé tvary 

 V jednotné čísle -----I am , you are,  he is,  she is,  it is, 

V množném čísle -----We are, you are, they are 

Krátké tvary 

 j.č.      – I´m,     you´re,      he´s,     she´s,     it´s  / já jsem, ty jsi, on je , ona je, to je/ 

mn.č.  – we´re ,    you´re,   they´re                       / my jsme, vy jste , oni jsou/ 

procvičte si na odkazu, vyberete jednu z variant, pamatujete, že tam musí být to sloveso „být“ 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

 

https://agendaweb.org/verbs/tobe-present/index.html 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/tobe-present.htm 

 

zde napíšete zkrácený tvar: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/contracted_forms_be.htm 

 

 

Procvičení záporu:  is not = isn´t   pro j.č.       a      are not= aren´t     pro mn.č. 

V tomto odkazu píšete záporné věty: 

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/present-negative-1 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/present-negative-2 

 

VLASTIVĚDA 

 

 Plzeňský kraj 

https://edu.ceskatelevize.cz/plzensky-kraj-5e441eb9d76ace2c451dde40 
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Krajské město:     Plzeň 

Poloha:                  jihozápad Čech 

Povrch:                  Šumava, Český les, Plzeňská pahorkatina 

Vodstvo:               Berounka – vzniká soutokem Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslava 

Zemědělství:        brambory, chov skotu, Klatovy – pěstování karafiátů 

Průmysl:               ložiska kaolinu a keramických surovin v okolí Plzně – keramický, Škodovy závody – 

strojírenský, Plzeň – železniční a dopravní křižovatka, pivovar Prazdroj 

Zajímavosti:     největší hradní zřícenina u nás hrad Rabí – zde husitský vojevůdce Jan Žižka přišel 

v bitvě o oko,    Domažlice – centrum národopisné oblasti Chodsko – dudy, Tábor – město které 

založili husité 

        
Jan Žižka                                                              Hrad Rabí 

 



Město Tábor a Žižkovo náměstí 

 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

https://edu.ceskatelevize.cz/karlovarsky-kraj-5e441ebed76ace2c451dde97 

 

Krajské město:   Karlovy Vary 

Poloha:               západní Čechy 

Povrch:                Krušné hory, Český les, Slavkovský les, Doupovské hory 

Vodstvo:             řeka Ohře, která ústí do  Labe 

Zemědělství:      pastevectví 

Průmysl:             těžba hnědého uhlí v Chebské a Sokolovské pánvi, naleziště kaolinu – k výrobě 

porcelánu, světoznámé sklárny, výroba lázeňských oplatek a bylinného likéru Becherovka, textilní 

průmysl, dřevozpracující.  

Zajímavosti :     Františkovy Lázně, Karlovy Vary – filmový festival, Mariánské lázně, hrad Loket 

  

Františkovy Lázně                       Hrad Loket 

https://edu.ceskatelevize.cz/karlovarsky-kraj-5e441ebed76ace2c451dde97


 

Tento týden opět v pátek slavíme svátek – tak bez PŘ.  

 



 


