
Příprava IV.A 23.3. – 26.3.2020 

ČJ Pracovní sešit – diktát str. 14 cv. 10 (opisujte na papír, pište jako diktát) 

 Rozděl podstatná jména mužského rodu na životná a neživotná viz. odkaz: 

 http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_043  cv. 1 

 Když zadáte jméno a dole na stránce kliknete na vyhodnotit, objeví se vám řešení. 

 Přečtěte si tabulku z učebnice na str. 73 !! Pozor na koncovky!! 

Zkus dle tabulky z učebnice rozdělit podstatná jména dle vzoru pán, hrad, muž, stroj viz. 

odkaz: 

 http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_043  cv. 2 

 Koukněte se prosím na tento odkaz: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZpK0gbrXgQg 

 Procvičuj  viz. odkaz: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-

vzoru/cviceni.htm 

Vypracuj pracovní list, který je na konci tohoto souboru. Ve Wordu ho zašlu rodičům na 

email. Můžete si ho uložit, vyplnit a zaslat zpět na můj email ke kontrole       

M Učebnice str.36 písemné násobení dvojciferným činitelem. Zopakovat si postup. 

 Procvičování zaokrouhlování: 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4 

Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení: 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida 

Geometrie : http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-12/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/ 

Vypracuj pracovní list, který je na konci tohoto souboru. Ve Wordu ho zašlu rodičům na 

email. Můžete si ho uložit, vyplnit a zaslat zpět na můj email ke kontrole       

Vl D Doplnit do sešitu zápis: Václav IV. a Zikmund Lucemburský 

 Přečíst si kap. 12 Husitské války str. 34  

(dějiny udatného českého národa 42 – ulož.to) 

http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html 

VL Z Půda a zemědělství – otázky pod článkem Půda a zemědělství naučit. (zopakujte si) 

 Přečíst - Nerostné suroviny kap. 10 

Př Opakovat Ekosystém Louka, přečíst Ekosystém Park 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_043
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_043
https://www.youtube.com/watch?v=ZpK0gbrXgQg
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-12/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/
http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html


Pracovní list Český jazyk 

Doplň čísla slovních druhů: 

Pes      dobře 

Pěkný      bum 

Spát      Alena 

Čtyři      veselá 

Vánoce     od 

 

Doplň koncovky: 

S kouzl___     bez váz___ 

Máme zel__     se selat__ 

Na pol__ch     mezi kol__ 

Na schůz__     pase hus__ 

 

Doplň u, ú, ů 

Královský tr__n    d__ležitý   __kol 

Hluboká t__ň     přesný   __der 

Hlubinný d__l     dlouhý p__st 

 

Doplň párové souhlásky: 

Holá le__ka, sla__ký me__, vysoké podpa__ky, dušená mrke__, strýc Jose__, ši__ka do vody, 

dlouhé nů__ky, zadřená tří__ka, bílý sní__. 

 

Doplň i/y: 

B__t učitelem   b__t se  b__dlet 

Přib__slav   sb__rat  b__strý 

Ob__čej   b__k   dob__tek 

Hb__tý    ob__vatel  příb__tek 

Kob__la   nový b__t  sl__šet 

 



Vyskloňuj v jednotném i množném čísle: (použij tabulku na str. 73) 

( Nejdříve si urči vzor 2.p. č.j.) 

Čáp 

Jednotné číslo     množné číslo 

1.p. 

2.p. 

3.p. 

4.p. 

5.p. 

6.p. 

7.p. 

 

Učitel 

Jednotné číslo     množné číslo 

1.p. 

2.p. 

3.p. 

4.p. 

5.p. 

6.p. 

7.p. 

 

Doplň ě/je 

Ob_____vitel, ob____d, ob_____dnávka, ob_____tavě, ob____dnat, vřelé ob___tí, ob___ti 

nehody, velký ob___v, vojenský zb___h, ob____m válce, kruhový ob____zd, v____zd do 

dvora. 

 

 

 

 



Pracovní list Matematika 

Vypočítej: (ověř správnost na kalkulačce) 

27 365    36 897 

.      32     .      27 

 

 

 

Vypočítej písemně: (plus zkouška) 

3207: 4 =      7 991 : 9 = 

 

 

 

 

 

Pokus se nakreslit převodovou tabulku na jednotky délky a pak vypočítej. (měli jsme ji na 

tabuli a máme      ) Podobnou najdeš na str. 44 v učebnici. 

8 km=   m    5 m 12 cm=   cm 

7 000 m=  km    6 m 7 cm=   cm 

12 m=   dm    8 cm 8 mm=   mm 

6 dm=   mm    13 m 5 dm=   dm 

 

 

 

Zaokrouhli čísla:  

Na desítky: 891 ≐   4656 ≐   32 175 ≐ 

Na stovky: 2 567 ≐  41 328 ≐   77 150 ≐ 

Na tisíce: 6 414 ≐  23 736 ≐   99 731 ≐ 

Vypočítej: 

1 000 000 : 1 000 =    1 000 000 : 10 000= 

1 500 000 : 1 000 =    1 500 000 : 10 000= 



Pomocí trojúhelníku s ryskou narýsuj dvě kolmé přímky a,b. Průsečík přímek označ P. Označ 

pravý úhel. Pro kontrolu použij učebnici na str. 34 cv. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narýsuj na papír kružnici k se středem v bodě S a s libovolným poloměrem. Zvol na kružnici 

dva různé body A, B. 

 

 

 

 

 

 

 

Narýsuj na papír kruh M se středem v bodě S a s libovolným poloměrem. Zvol na kruhu dva 

různé body U,V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


