
Shrnutí učiva pro žáky 4. třídy za období 4.5. – 7.5. 2020 

PONDĚLÍ 

ČJ: Dnes jsem si pro vás opět připravila diktát. Než se do něj pustíte, připomeňte si vzory podstatných jmen 
rodu středního, ženského i mužského. Následně napište diktát (do diktátového sešitu). Poté ve všech 
větách vyhledejte a vyznačte PODMĚT a PŘÍSUDEK. Připomínám, že na podmět se ptáme otázkou 
Kdo?co?+přísudkem- podmět tedy musí být VŽDY V 1. PÁDU a podtrháváme ho rovnou čarou. Na přísudek 
se ptáme otázkou co dělá? a podtrháváme ho vlnovkou. Nezapomínejte, že součástí přísudku jsou i zvratná 
zájmena (se,si). Chtěla bych poprosit rodiče, aby tentokrát dětem do práce vůbec nezasahovali. Chci 
vidět, jak děti učivo zvládají a zda se můžeme posunout dál. Pokud se dětem dnešní práce podaří, 
dostanou za ni známku. 
Posílám tedy odkaz na diktát: https://www.youtube.com/watch?v=ETlpAgfCy20&t=2s 
Po dokončení mi práci vyfoťte a pošlete mailem. 
 
M: Vypracujte pracovní list č.4. (sčítání a odčítání zlomků).. Dále si připomeňte jednotky času, na 
následující cvičení potřebujete vědět kolik má hodina minut. Poté vypracujte PS str. 21/cv.7 a str.22/cv.8. 
 
 
PŘ: V přírodovědě nás čeká téma vodních ekosystémů. Dnes si zopakujeme, v jakých podobách se na Zemi 
vyskytuje pevninská voda. Poté se podíváme na rybníky a rostliny, které rostou právě v blízkosti rybníků. V 
následujících dnech nás budou čekat živočichové, kteří žijí v okolí rybníků. Přečtěte si UČ str. 64 a do sešitu 
si přepište zápis, který přikládám v příloze.  
 
ČT: Připomínám, že pokračujete ve čtení vlastní knihy. 
 
Zítra v čase 10:50 se v televizním programu UčíTelka budou čtvrťáci věnovat přímé úměrnosti. Pokud budete mít čas, určitě se 
podívejte. 

 

ÚTERÝ 

ČJ: Dnes jsem si pro vás připravila další online "testík" na určování podmětů a přísudků. Opět prosím 
rodiče, aby do této práce nezasahovali, abych poznala, jak děti učivo zvládají a mohla práci oznámkovat. 
Testík s názvem PODMĚT A PŘÍSUDEK 2 najdete 
zde:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmsxHJu8NF_Kw0n5xI4xB6_F10Rtvl65MoLGgd4vsgQ4W
XQ/viewform?usp=sf_link 
Dále vypracujte: PS PJ žlutý str.17/cv.14,15 
 
M: Vypracujte PL č.7. Následně si připomeň písemné dělení a vypočítej do M školní UČ str.120/cv.11. Obě 
dnešní práce z matematiky mi vyfoťte a pošlete mailem. (Pokud budou cvičení v pořádku, dostanete 
sovičky). 
 
VL: Ve vlastivědě pracujete na svých referátech na téma pohoří ČR. Připomínám, že práci máte odevzdat do 
12.5. 
 
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky: 

 M PL č.6 - V příloze posílám náhled, kde je vyřešen první příklad, který vám poslouží jako vzor. 

 M PS str. 20/cv.9 

Připomínám, že dnes v čase 10:50 se v televizním programu UčíTelka budou čtvrťáci věnovat přímé úměrnosti. Pokud budete 
mít čas, určitě se podívejte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETlpAgfCy20&t=2s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmsxHJu8NF_Kw0n5xI4xB6_F10Rtvl65MoLGgd4vsgQ4WXQ/viewform?usp=sf_link
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STŘEDA 

 
ČJ: Dnes už se posuneme o krůček dál a podíváme se na shodu přísudku s podmětem. K tomuto tématu 
jsem vám opět vytvořila prezentaci. (Posílám v přílohách powerpointovou verzi i verzi v pdf). Název 
prezentace je Shoda přísudku s podmětem. Součástí prezentace je opět i výukové video a úkol. Po 
důkladném prostudování si vezměte váš nový pracovní sešit PS SPSP(Shoda přísudku s podmětem) - 
otevřete str. 1 a důkladně si pročtěte rámeček nahoře - barevně si ho vybarvěte a poté vypracujte PS 
SPSP str.1/cv.1. 
 
M: Vypracujte PL č.9 jednostranný (posílám v příloze náhled s vyřešeným prvním příkladem). Prosím 
rodiče, aby do této práce nezasahovali, abych viděla, zda děti toto učivo ovládají. Také bych chtěla dát 
dětem za tuto práci známku. Pracovní list mi tedy vyfoťte a pošlete mailem. Poté vypracujte PS str. 
20/cv.10. 
 
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky: 

 M PL č. 5 

 M PS str.21/cv.1 

ČJ-Shrnutí prezentace Shoda přísudku s podmětem 

Opakování 

• ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE = podmět + přísudek 

• PŘÍSUDEK: 

o Ptáme se: 

• CO DĚLÁ? 

o Podtrhujeme: 

• Vlnovkou 

• PODMĚT je vyjádřen vždy v 1. pádu 

o Ptáme se: 

• Kdo?co? + přísudkem 

o Podtrhujeme: 

• Rovnou čarou 

• Základ věty tvoří základní skladební dvojice (podmět a přísudek) 

• PODMĚT a PŘÍSUDEK se shodují v osobě a čísle. 

o Na základě této SHODY umíme doplnit koncovky sloves v PŘÍTOMNÉM ČASE: 

o Koncovka –e 

• Př. Zuzana nese čaj. 

o Koncovka –ne 

• Př. Martin tiskne referát. 

o Koncovka –je 

• Př. Maminka kupuje pečivo. 

o Koncovka –í 

• Př. Maminka sází růže. 

o Koncovka –á 

• Př. Sestra dělá nepořádek. 

Jak to bude s koncovkou sloves v čase minulém? 

• Slovesa v čase minulém bývají zakončeny následujícími koncovkami: 

o -la 

o -li 

o -ly 

• Tyto koncovky nazýváme příčestí minulé 

- Kdy budeme psát, jakou koncovku se dozvíme na následující straně. 



Rod střední číslo množné 

• Je-li podmět v množném čísle rodu středního, píšeme v přísudku koncovku –a 

• Příklady: 

o Kuřata pípala. 

o Štěňata běhala. 

o Auta troubila. 

Rod ženský číslo množné 

• Je-li podmět v množném čísle rodu ženského, píšeme v přísudku koncovku –y. 

• Příklady: 

o Včely poletovaly. 

o Dívky tancovaly. 

o Pampelišky kvetly. 

Rod mužský životný číslo množné 

• Je-li podmět v množném čísle rodu mužského životného, píšeme v přísudku koncovku –i. 

• Příklady: 

o Ptáci zpívali. 

o Kluci běhali. 

o Vlci vyli. 

Rod mužský neživotný číslo množné 

• Je-li podmět v množném čísle rodu mužského neživotného, píšeme v přísudku koncovku –y. 

• Příklady: 

o Stromy kvetly. 

o Dny ubíhaly. 

o Vlaky odjely. 

Podívejte se na výukové video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo


ČTVRTEK 

ČJ: Projděte si znovu včerejší prezentaci s názvem Shoda přísudku s podmětem. Poté písemně do Čj školní 
vypracujte UČ str.119/cv.2. Toto cvičení mi vyfoťte a zašlete mailem.  
Dále vypracujte PS SPSP str.1/cv.2,3,4 
Pokud máte pocit, že vám stále dělá problém vyhledat základní skladební dvojici. Učivo můžete online 
procvičovat například zde: 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek 

https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-podmetu-ve-vete-pravocviko-10/ 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb3a08567d7f 

 

 
M: V příloze jsem vám připravila opakování na zlomky. Posílám ve wordu a pro jistotu i v pdf. Název 
souboru je: Opakování zlomky. Kdo máte možnost, můžete zadání vytisknou a vypracovat. Kdo nemáte 
možnost tisku, přepište obě cvičení do sešitu. Tuto práci mi vyfoťte a pošlete mailem. Dále vypracujte PS 
str.22/cv.9,10 
 
VL: Ve vlastivědě nadála pracujete na svých projektech na téma pohoří ČR. Připomínám, že termín 
odevzdání je do úterý 12.5. 
Podívejte se na následující video- Top 5 nejvyšších hor 
ČR:  https://www.youtube.com/watch?v=g7GjhMpgEw8 
 
ČT: Doma máte všichni číst vlastní knihu. Stále platí naše dohoda, že za pololetí máte přečíst minimálně 2 
knihy, o kterých vypracujete referát. Referát můžete vypracovat i bez předlohy, pokud by někdo chtěl 
alespoň inspiraci, přikládám jako předlohu naši ČTENÁŘSKOU KARTU do příloh. 
Protože mě zajímá, co právě čtete a jak se vám kniha líbí, připravila jsem pro vás krátký online dotazník. 
Otázky se týkají knihy, kterou právě čtete. Dotazník naleznete 
zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ1a3UKumfHKSbmpaQMmHv37htMK84cwYiQs0ORjX0
aBPNxg/viewform?usp=sf_link 
 
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky:  

 M PS str.21/cv.2,3 

 ČJ PS SPSP str. 2/cv.7 
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