
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 11. 5. – 15. 5. 2020 

 

11. 5. 

Moji milí žáci, pomalu se blížíme k třešničce na dortu a tou je shoda podmětu s přísudkem. 
Nemusíte se ale ničeho bát, není to nic těžkého a jelikož jsme spolu ještě ve škole procvičovali 
rody u podstatných jmen, věřím tomu, že i toto učivo hravě zvládnete.  
 
zápis do sešitu:  
nadpis: Shoda přísudku s podmětem 

• Opiš si žlutý rámeček na str. 168:  
 Pokud je sloveso v přísudku v minulém čase, shoduje se s podmětem nejen v osobě, čísle, ale 
i v rodě. Např. Štěně štěkalo. Kočka spala v pelíšku. Pes zlostně zavrčel.  
 
POZOR! Úkol na kontrolu:  

a) Z následujícího textu si do sešitu, nebo na volný papír udělej 4 sloupce s nadpisy viz 
tabulka níže a podle zadání v tabulce u každé věty s vyjádřeným podmětem urči: 
podmět, rod podmětu, vzor podmětu a přísudek.  
 
Babička se objevila na zápraží. V tom samém okamžiku zakejhaly husy v chlívku. Vepři 
zachrochtali. Krávy zabučely. Slepice zatřepetaly křídly. Odkudsi přiběhly kočky. Psi 
vyskočili z bud. Protáhli se a jedním skokem byli u babičky. Kdyby se nechránila, určitě 
by ji porazili. Všechna ta zvířata měla babičku velmi ráda.  

 

Podmět Rod podmětu Vzor podmětu Přísudek 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
b) Vypiš z textu věty s nevyjádřeným podmětem. Za větu napiš do závorky podmět 

a přísudek podtrhni vlnovkou. 
 

Popros rodiče, ať mi vyplněný úkol vyfotí a pošlou nejpozději do neděle 17. května. 
 
12. 5. 
zápis do sešitu:  
nadpis: Podmět rodu středního 
Pokud je podmět v množném čísle rodu středního, má sloveso v přísudku v koncovce -a.  
Např. Štěňata spolu vesele dováděla. Děvčata se smála.  



• uč. str. 170/cv. 4 – Ústně převeď věty do množného čísla.  
 

13. 5.  

• Přepiš si dané cvičení do sešitu. V každé větě urči základní skladební dvojice. Podmět 
podtrhni čárou, přísudek vlnovkou. 
Mýdla nádherně voněl____ . Sedadla trochu vrzal____ . Pádla se vodákům zlomil____ . 
Kyvadla se pomalu pohyboval____ . Zrcadla se při stěhování rozbil____ . Letadla se 
vznesl____ do vzduchu. Štěňata vesele dováděl____ . Světla nečekaně zhasl____ .  
 

14. 5. 

• uč. str. 169/cv. 2 – Ústně urči v každé větě podmět a přísudek. Doplň vynechaná písmena. 

• uč. str. 170/cv. 5 – Ústně. Ve větách v druhém odstavci urči podmět a přísudek. Všimni si, že 
stejná pravidla pro shodu podmětu s přísudkem platí i pro podmět nevyjádřený.  

 
15. 5.  

• Převeď následující věty do množného čísla a přepiš si je do sešitu. Dej si do barevného 
kroužku koncovku příčestí minulého. U každé věty si také vyznač podmět a přísudek.  
Stéblo trávy se ve větru ohýbalo. Jídlo nám velice chutnalo. Letiště bylo kvůli vichřici 
uzavřené. Lvíče se drželo v blízkosti lvice. Ohniště bylo dobře uhašené. Koupaliště se 
zaplnilo lidmi. Okno se průvanem zavřelo.  

 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
 
Milí žáci, nezapomínejte ve svém volném čase také na četbu z vlastních knížek. Někteří z vás 
mi máte ještě zasílat váš první čtenářský list.    
 
 
Milí žáci, přeji vám, ať se vám i nadále v učivu daří. 
tř. uč. Monika Kiszová 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 11. 5. – 15. 5. 2020 
 

 



 
 



 



 
 
 
 
 



11. 5. 

• uč. str. 15/cv. 1, 2, 3, 5, 6  - ústně 

• uč. str. 15/cv. 4 – Zapiš si do sešitu. 
 
12. 5. 
zápis do sešitu:  
Překresli si a přepiš do sešitu: 

 
 
Jednu polovinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme dvěma. 
Jednu čtvrtinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme čtyřmi. 
Jednu osminu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme osmi. 
 

• uč. str. 16/cv. 9 a 10 – ústně 
 
13. 5. 
GEOMETRIE – Tato uvedená cvičení si narýsuj do sešitu: 

• uč. str. 14/cv. 1 (Ke svému narýsovanému rovnoběžníku si zapiš vrcholy a strany 
rovnoběžníku)., cv.  2 , 3, 4 (Barevně si vyznač strany rovnoběžníku v předchozím cvičení a 
změř si a zapiš délku úseček |MN| = ……. cm a |KN| = ……. cm.) a cv. 5.  

 
14. 5. 

• uč. str. 17/cv. 12 a cv. 17– do sešitu 
 
15. 5. 
Zopakuj si a vypočítej do sešitu:  

• uč. str. 15/cv. 7 – první 2 příklady 

• uč. str. 16/cv. 11 – první sloupec vlevo (první 2 příklady) + nezapomeň na zkoušku 

• uč. str. 17/cv. 16  
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail. 
 
tř. uč. Monika Kiszová 
 
 
 

 



Anglický jazyk 4. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz  

Úkoly na období 11. května až 15. května 
 
11. 5. 

Unit 26 – Today 

Nejprve si zapište do svého sešitu Vocabulary jako obvykle slovíčka z WB s. 71, procvičte si je na cv. 1 a 4 s. 54 

a 55 ve WB.  

 

13. 5. 

Vypracujte cv. 2, 3 s. 54  

 

15. 5. 

Vypracuj ve WB cv. 5 (podle textu učebnice s. 54 cv. 2) a cv. 6 s. 55 z WB 

 

 

Pro ty, kdo ještě neměli čas, je to dobrovolné: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/choice/exercises.html 

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/choice/exercises.html


4. A Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 11. 5. - 15. 5. 2020

úterý 12. 5. 2020 

Úkol č. 1:

Na youtube si pusť video Pěstování olejnin a obilnin: 

https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw. Stopáž určená pro tebe (obiloviny) začíná 
3:56 a končí 7:38. Video můžeš vidět klidně celé, neublíží ti to ;-). 

Úkol č. 2:

Do sešitu si napiš datum 12. 5. a sám si vytvoř odrážkový zápis, který vylepšíš obrázky obilnin. 
Zápis bude vycházet z videa, které jsi právě viděl, takže bude obsahovat všech 5 obilnin. Video 
si můžeš pustit několikrát, můžeš si ho i stopovat. Například:

Pšenice

- nejrozšířenější

- bílá mouka

- pečivo a těstoviny

- pěstuje se více než 8 000 let

čtvrtek 14. 5. 2020

Úkol č. 1: 

Přečti si text v učebnici, str. 38, řepa cukrová.

Úkol č. 2:

Pusť si video Okopaniny od začátku do 3:38: 
https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg. Dnes nás čeká jen řepa, brambory si 
necháme na příští týden.  

Úkol č. 3: 
Zápis do sešitu s nadpisem OKOPANINY a dnešním datem 14.5. 2020. K zápisu nakresli 
obrázek řepy cukrové a popiš ho (bulva/kořen, chrást/listy).

1

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020
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Řepa cukrová

- vyšlechtěná plodina

- pěstuje se v úrodných nížinách, černozem s dostatkem vláhy a živin

- sklízí se bulva, ze které se vyrábí cukr louhováním teplou vodou

- bylina dvouletá

- zbytky z výroby cukru a chrástem se krmí dobytek

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené emailové adrese. 

Ať se daří! Děkuji . Chytrová
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Vlastivěda 4. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 11_15_kveten_zadani 

 

1. HUSITSKÉ VÁLKY 

 Zopakuj si, co víš z minulé lekce – Jan Hus - https://forms.gle/rPZjkgREuQE6qCSL8,  

 

Kdo byli husité 

Přečti si text v učebnici na str. 34 a 35. 

Odpověz na modré otázky za textem. 

Udělej si zápis do sešitu. 

 

ZÁPIS: 

Husité 

U__________ Jana Husa vyvolalo v Č___________ bouři. Jeho příznivci se chopili z________, 

do znaku si dali k_______ jako symbol přijímání pod o__________ z____________ = 

h______ (Kristovo tělo) a v_____ (Kristova krev). H________ si zbudovali město T_______, 

kde si byli všichni r________. V čele husitského v_______ stanul J___ Ž________ 

z Trocnova. Husité si k boji u__________ zemědělské nářadí např. c____ a srpy, z vozů 

sestavovali v__________ h________. 

 

2. Husitské bitvy a křižácké výpravy do Čech  

Přečti si postupně text v učebnici na str. 36 až 39. 

Otázky za textem můžeš vynechat. 

Následující tabulku můžeš zodpovědět jen ústně, nebo si ji vytiskni a doplň.  

 Pusť si na internetu Dějiny udatného českého národa - Jan Hus, Husité 

v boji za pravdu, Husité proti všem. 

Ať se ti práce daří, přeji ti hodně úspěchů. 

                                                                                      Marie Straková 

 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
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Bitva u Sudoměře 
Bitva, kde Žižka využil př_____________ po______________. 

Nařídil rozestavit v_________________ hradbu na úzké hrázi 

mezi dvěma r________________. Jeden z nich byl vypuštěný. 

Koně s jezdci navlečenými do těžkých železných 

b___________________ zapadali do b___________, husité 

je pobili svými cepy. 

 

                         Křižácké výpravy 

Křižáci utekli bez b______, když slyšeli rachot husitských 

z____________ a mohutný zpěv husitského chorálu – 

válečné písně „K______ s____ b_______ b______________“. 

 

 

Bitva u Lipan  
Setkala se zde dvě vojska – jedno h____________ z Tábora, 
druhé vojsko tzv. p_________  j_______________ (ti, kteří už 
nechtěli dále válčit). Husité byli p___________ a padl i jejich 
vůdce Prokop  H______, který vedl vojska po smrti Jana 
Žižky. 
Touto bitvou v Čechách h _____________ války 

s________________. 

 

 

Bitva u Domažlic  
České království  t____________ husitskými válkami. Byly 
vypalovány kostely, kláštery i celá města. V těchto bitvách 

byl zřejmě vypálen i k___________ v Dolních Kounicích. 
Husité podnikali válečné výpravy i do okolních z_______. 

 

 

 

 


