
ČESKÝ JAZYK 4. B    práce   25. 5.  – 29. 5.   

Dobrý den, děkuji za pečlivě vypracované úkoly.  

Nezapomeňte si vždy dobře přečíst zadání, to je základ úspěchu 

- Učebnice str. 150 – 153 – způsob podmiňovací – dobře si přečtěte 

„PAMATUJTE SI!!!“ 

- Uč. str. 150 cv. 1 a, b, c  - ústně 

- Uč. str. 152 cv. 4, 5 písemně do sešitu 

- Uč. str. 153 cv. 6 – a, b, c,  písemně do sešitu 

ČÍTANKA str. 70 – 72 – vypracujte otázky za textem 

NEZAPOMEŇTE COKOLIV ČÍST, POMÁHAT DOMA A BÝT CO NEJVÍCE NA 

ČERTSVÉM VZDUCHU         

Posílejte dál, moc se na vaši práci těším  

cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte si procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen 

(určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

www.gramar.in/cs/ doporučuji na procvičování pravopisu i čtení 

 

 

  

mailto:cerna@zsliten.cz
http://www.gramar.in/cs/


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce   18. 5.  – 22. 5.   

Dobrý den, děkuji za pečlivě vypracované úkoly.  

Nezapomeňte si vždy dobře přečíst zadání, to je základ úspěchu 

Tento týden budeme pracovat pouze slohová cvičení  

v učebnici na straně 175 – 177. Základem úspěchu je dobré čtení 

s porozuměním  

Najděte si jinou pověst dobře si ji přečtěte, a zapište do deníčku. 

NEZAPOMEŇTE COKOLIV ČÍST, POMÁHAT DOMA A BÝT CO NEJVÍCE NA 

ČERTSVÉM VZDUCHU         

Posílejte dál, moc se na vaši práci těším  

cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte si procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen 

(určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

www.gramar.in/cs/ doporučuji na procvičování pravopisu i čtení 

 

 

  

mailto:cerna@zsliten.cz
http://www.gramar.in/cs/


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce   11. 5.  – 15. 5.   

Dobrý den, děkuji za pečlivě vypracované úkoly.  

Nezapomeňte si vždy dobře přečíst zadání, to je základ úspěchu 

- Učebnice str. 148 dobře a nahlas si přečtěte !!!Pamatuj si !!! 

- Uč. str. 148 cv. 2, 3. 

- Uč. str. 149 cv. 4 – ÚSTNĚ. 

- Uč. str. 149 cv. 5 

- Velký PS str. 46 cv. 1 

- Velký PS str. 45 cv. 1,2 

Těším se na brzké shledání 

NEZAPOMEŇTE COKOLIV ČÍST, POMÁHAT DOMA A BÝT CO NEJVÍCE NA 

ČERTSVÉM VZDUCHU         

Posílejte dál, moc se na vaši práci těším  

cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte si procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen 

(určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

www.gramar.in/cs/ doporučuji na procvičování pravopisu i čtení 

 

  

mailto:cerna@zsliten.cz
http://www.gramar.in/cs/


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce    4. 5.  – 7. 5.   

Dobrý den, děkuji za pečlivě vypracované úkoly. 

V tomto týdnu budeme hlavně opakovat . 

Nezapomeňte si vždy dobře přečíst zadání, to je základ úspěchu 

- Velký PS str. 43 celá, když budete dobře číst, vše dokážete zvládnout 

sami. 

- Učebnice str. 147 cv. 1 a) písemně, ostatní zadání ústně – chováte se na 

internetu bezpečně i vy? 

- Učebnice str. 158 cv. 1 a, b, c, d ústně – vše znáte, jen si hezky zopakujte. 

- 10. 5. je Den Matek – namalujte mamince hezký obrázek a nezapomeňte 

na pusu  

 

NEZAPOMEŇTE COKOLIV ČÍST, POMÁHAT DOMA A BÝT CO NEJVÍCE NA 

ČERTSVÉM VZDUCHU         

Posílejte dál, moc se na vaši práci těším  

cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte si procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen 

(určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

www.gramar.in/cs/ doporučuji na procvičování pravopisu i čtení 

 

  

mailto:cerna@zsliten.cz
http://www.gramar.in/cs/


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce    27. 4.  – 30. 4.  

Dobrý den, děkuji za pečlivě vypracované úkoly. 

V tomto týdnu budeme jak opakovat tak i trošku tvořit. 

- 30. 4. jsou čarodějnice, úkol týdne je nakreslit čarodějnici a hezky ji 

popsat. 

- V učebnici na str. 200 cv. 4 cvičení napište do školního sešitu, budete 

doplňovat hlavně vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen 

(podle vzorů).  

- Ve velkém PS na str. 42 cv. 4 si připomeneme, jak se píší koncovky u 

sloves v přítomném čase (tabulka v uč. str. 142). 

- PS str. 42 cv. 5, 6, 7 jsou cvičení jednoduchá a vše umíme. 

            Dávejte si pozor, o jakou osobu se jedná, a vše zvládnete.  

- ČTENÍ čítanka str. 164 – 166 + odpověď na otázku č. 1 

 

NEZAPOMEŇTE COKOLIV ČÍST, POMÁHAT DOMA A BÝT CO NEJVÍCE NA 

ČERTSVÉM VZDUCHU         

Posílejte dál, moc se na vaši práci těším  

cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte si procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen 

(určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

www.gramar.in/cs/ doporučuji na procvičování pravopisu i čtení 

 

  

mailto:cerna@zsliten.cz
http://www.gramar.in/cs/


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce    20. 4.  - 24. 4. 

Dobrý den, děkuji za krásně vypracované úkoly a veselé fotografie a obrázky 

z Velikonoc. Potěšili jste mně a udělali jste mi velikou radost. 

V tomto týdnu se trošku posuneme dál, ale nebojte se vše, když budete pečlivě 

číst, zvládnete . 

- Uč. ČJ str. 143 – pročtěte si několikrát tabulku a zopakuj si, není to nic 

těžkého, minulý čas známe . Cvičení 12/a, b, c si přečtěte a vypracujte 

ústně. 

- A teď to nové SLOVESNÝ ZPŮSOB rozlišujeme: 

OZNAMOVACÍ, ROZKAZOVACÍ, PODMIŇOVACÍ  

 uč. str.146  - přečtěte si  3X PAMATUJ SI !!!   

Věnujte se především slovesnému způsobu oznamovacímu. 

- Ve velkém PS na str. 41 cv. 1 budete pracovat s oznamovacím způsobem 

v čase přítomném. 

- Budeme pokračovat ve velkém PS str. 41 cv. 2 (pomůcka – slovesný tvar 

je to sloveso a koncovka je jeho konec např. dělám, děláš, děláme  ). 

- A tuto stránku dokončíme vtipem ve cv. 3          

 

- NEZAPOMEŇTE COKOLIV ČÍST, POMÁHAT DOMA A BÝT CO NEJVÍCE NA 

ČERTSVÉM VZDUCHU         

 

- Přeji Vám, ať se práce daří                                                           

 

Posílejte dál, moc se na vaši práci těším  

           cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte si procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen 

(určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

www.gramar.in/cs/ doporučuji na procvičování pravopisu i čtení 

 

mailto:cerna@zsliten.cz
http://www.gramar.in/cs/


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce    6. 4.  - 17. 4.  

Dobrý den přichází nám čas velikonoční a tak i práci trošičku přizpůsobíme 

tomuto období. 

- Napište do sešitu vypravování, jak se připravujete na Velikonoce (výzdoba 

domu, zahrady, malování vajíček, pletení pomlázek, pečení mazanců…) a 

namalujte obrázek, ráda uvidím i fotografie : - )  

 

- Jistě jste si již všimli, že na stránkách školy je vypsán celoškolní projekt 
DÝŇOBRANÍ – popřemýšlejte, jak byste se mohli zapojit a napište do sešitu 

 

- Velký pracovní sešit - str. 39 cv. 3, str. 40 celá 
 

- Učebnice  ČJ - několikrát si přečíst a zopakovat si tvary sloves v přítomném 
čase a psaní i, í v nich. Opakování z minulého roku. 

 

Pochvala všem, kdo mi svou práci pravidelně posílá. Jedná se 
vždy o téměř bezchybné vypracování. Moc děkuji   
Posílejte dál, moc se na vaši práci těším  

           cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte si procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen 

(určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

Moc doma nezlobte, pomáhejte a co to půjde, vyběhněte ven na čerstvý 

vzduch.  

Ať se vám práce daří a těším se na brzkou viděnou  

 

PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOC A UŽ SE NA VÁS MOC TĚŠÍM 

 

  

mailto:cerna@zsliten.cz


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce  na týden  30. 3. - 3. 4.  

 

PONDĚLÍ 

Zápis do školního sešitu: 

- opsat ze strany 140 osoby a čas (toto známe a vy to znáte i z AJ) 

- učebnice str. 138 cv. 4 – ÚSTNĚ 

- učebnice str. 138 cv. 5 – do ČJ -školní 

ÚTERÝ 

- učebnice str. 139 cv. 6 – přečíst pěkně hlasitě a vypracovat ÚSTNĚ 

https://www.gramar.in/cs/ 

- rozklikni si 4. ročník, najeď si na „VYJMENOVANÁ SLOVA SOUHRN“ a pracuj 

samostatně 

- vyjmenovaná slova lze i procvičovat v  PS 

- číst vlastní knihu 

ČTVRTEK 

Do ČJ – školní  
- učebnice str. 141 cv. 7) a, b – PODTRHÁVÁME BAREVNĚ A VLNOVKOU  

 

PÁTEK 

Velký PS str. 39 cv. 4 

                str. 40 cv. 5 

Ráda bych vaší práci viděla, ten kdo má možnost svou práci 

nafotí, naskenuje (dle možností) a průběžně mi ji pošle ke 

kontrole na cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování podstatných jmen (určování rodů 

a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

Moc doma nezlobte, pomáhejte a co to půjde, vyběhněte ven na čerstvý vzduch.  

Ať se vám práce daří a těším se na brzkou viděnou  

https://www.gramar.in/cs/
mailto:cerna@zsliten.cz


ČESKÝ JAZYK 4. B    práce  na týden  23. 3. - 27. 3.  

PONDĚLÍ 

SLOVNÍ  DRUH Č. 5   JSOU ……………………….. 

- URČUJÍ NÁM, ŽE NĚKDO NEBO NĚCO DĚLÁ  

Správně budeme opakovat SLOVESA!!!!  

PŘEČTĚTE SI v učebnici ČJ stranu 140, kde si připomeneme vše co o slovesech, 

již známe. 

Do školního sešitu napište 15 sloves. 

Vyberte si osm sloves a vymyslete s nimi věty, které napíšete také do sešitu. 

Slovesa ve větách podtrhněte červenou vlnovkou. 

ÚTERÝ 

Velký pracovní sešit strana 39 cvičení 1, 2 

https://www.gramar.in/cs/ 

rozklikni si 4. ročník, najeď si na „NAJDI SLOVESA“ a pracuj samostatně 

- Zde máme i čtení s porozuměním na úterý zadávám experiment „Tančící rozinky“ 

napište mi, jak vám rozinky tančily 

- Všichni čtou v čítance str. 113 – 115 do sešitu odpovíte na otázky za textem 

ČTVRTEK 

Do ČJ – školní  
Učebnice str. 133 cv. 4)a 
 

PÁTEK 

Do ČJ – školní  
Učebnice str. 136 cv. 1)a, b  pozorně si přečtěte text a vypracujte do sešitu  

Jak vypadá infinitiv 

Infinitiv snadno poznáme podle jeho zakončení. Sloveso 

v infinitivu končí nejčastěji příponou -t (sedět, ležet, mlít, zívat, vstávat, vařit, dělat, 

spát). Někdy může být zakončen i příponou -ti (mávati, kolébati, zívati, seděti, 

https://www.gramar.in/cs/


plakati). S příponou -ti se ale příliš často nesetkáváme, často se takový infinitiv 

nachází ve starších knihách nebo poezii. 

U některých sloves je infinitiv zakončena na -ci, případně -ct (například péci i péct, 

moci i moct, říci i říct, téci i téct, tlouci i tlouct). 

 

Ráda bych vaší práci viděla, ten kdo má možnost svou práci 

nafotí, naskenuje (dle možností) a průběžně mi ji pošle ke 

kontrole na cerna@zsliten.cz 

Nezapomeňte procvičovat vyjmenovaná slova a skloňování 

podstatných jmen (určování rodů a vzorů). 

Využijte i vysílání TV učíTelka. 

Moc doma nezlobte, pomáhejte a co to půjde, vyběhněte ven 

na čerstvý vzduch.  

Ať se vám práce daří a těším se na brzkou viděnou. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Po dobu zavření školy doporučuji zakoupit pracovní sešity: 

 SPN Barevná čeština pro třeťáky 
 SPN Barevná čeština pro čtvrťáky ( vhodné k opakování a 

procvičování již probraného učiva) 

Možnost procvičování i na internetu zde pár odkazů: 

 interaktivní učebnice zdarma ucebnice-online.cz 
 ucebniceonline.com 
 skolakov.eu 

mailto:cerna@zsliten.cz
http://www.ucebnice-online.cz/
http://www.ucebniceonline.com/
http://www.skolakov.eu/


Učivo do 20. 3. 2020 postupně vypracovávat a opakovat. 
PS vyjmenovaná slova do strany 20 vypracovat všechna 
nevyplněná cvičení. 
PS Čj velký do strany 31 vypracovat všechna nevyplněná 
cvičení. 

Po celou dobu číst a vést si čtenářský deníček. 

Brzy na viděnou  

 

 

 

 

 

   


