
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 13. – 17. 4. 2020 

 

14. 4. 
zápis do sešitu: 
Spojky aby, kdyby se spojují s bych, bys, by, bychom, byste, by v jedno slovo. 
Např. Musíme si pospíšit, abychom přišli včas. Kdybych se nenaučil na test, dostal bych 
špatnou známku.     

 uč. str. 152/cv. 4 a 5 - ústně 

 uč. str. 153/cv. 6 b) a c) – do sešitu 

 

15. 4. 

 uč. str. 155/cv. 1 a) i b) – do sešitu 

 

16. 4.  

 uč. str. 155/cv. 2 – přepsat do sešitu + udělat c)  
 

17. 4.  

 uč. str. 157 – Projdi si ústně. 

 POZOR! Do 19. 4. si udělej test, abych viděla, jak ti toto učivo jde. 
 
Klikni na tento odkaz a nezapomeň se do testu podepsat a napsat e-mail, kam ti má přijít 
vyhodnocení, jak se ti v testu dařilo.  
 
https://forms.gle/39KiZFzaDMMhHBrD9 

 

 

Vážení rodiče, při jakýchkoliv nejasnostech a dotazech se neváhejte obrátit na můj e-mail.  
 

Milí žáci i rodiče, přeji Vám krásné a veselé Velikonoce.  
tř. uč. Mgr. Monika Kiszová 

 

 

 

 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 13. – 17. 4. 2020 

 

14. 4.  

 GEOMETRIE: uč. str. 51 – obvod obdélníku 

nadpis do sešitu: Obvod obdélníku 

zápis: Obvod obdélníku je součet délek všech jeho stran. 

Obvod označujeme písmenem o. 

Nakresli si do sešitu obdélník a vyznač si u něj dvěma barvami stranu a i stranu b. (podle 

učebnice str. 51)  

3 možnosti výpočtu obvodu obdélníku: 

1. způsob: o = a +b + a + b 

2. způsob: o = 2 . a + 2 . b 

3. způsob: o = 2 . (a + b) 

 

 uč. str. 51/cv. 1 – Přečti si. 

 uč.str. 51/cv. 2 a 3 – Vypočítej do sešitu. 

 uč. str. 51/cv. 4 – Narýsuj obdélník podle zadání a vypočítej jeho obvod. 

 

15. 4.  

 GEOMETRIE: uč. str. 52 – obvod čtverce 

nadpis do sešitu: Obvod čtverce 

zápis: Obvod čtverce je součet délek všech jeho stran. 

Obvod čtverce značíme o. 

Nakresli si do sešitu čtverec a vyznač si u něj stranu a. (podle učebnice str. 52) 

2 způsoby výpočtu čtverce: 

1. způsob: o = a + a + a + a 

2. způsob: o = 4 . a 

 uč. str. 52/cv. 3 – Narýsuj a vypočítej do sešitu.  

 uč. str. 52/cv. 4 – ústně 

 uč. str. 52/cv. 5 – Vypočítej do sešitu.  

 

16. 4. 

 Přepiš si do sešitu a zopakuj si zaokrouhlování:  

číslo na tisíce  na desetitisíce na statisíce 

5 623    

98 354    

243 789    

488 327    

960 740    

 

 Přepiš si do sešitu a zopakuj si: 

554 . 100 =  210 000 : 7 000 =  

320 . 1 000 =   810 000 : 900 

7 . 40 000 =  5 600 000 : 80 000 =  

5 . 9 000 =  63 000 : 70 =  



17. 4.  

 uč. str. 54/cv. 19 – Vypočítej první 4 příklady. 

 uč. str. 58/cv. 5 – Vypočítej poslední 3 příklady.  

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  

 

Milí žáci, skončili jsme 2. díl učebnice Matematiky. Do konce roku nám zbývá poslední třetí 

díl, který máte všichni ve škole. Učivo z posledního dílu vám tedy budu skenovat. 

 

Přeji vám krásné Velikonoce a hlavně si chvíli odpočiňte a načerpejte energii a také sluníčka 

do dalších dnů, které ještě budete muset strávit doma v karanténě. 

 

tř. uč. Mgr. Monika Kiszová 

 

 



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

Úkoly na období 13. až 17. dubna 
Vypracujte si druhou část opakovacího testu  (opět i ve variantě pro ty, co nemohou tisknout, viz 
minulé zadání) 



 



1  Chytrová 

 

4. A Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  – Chýtřova  – 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 13. – 17. 4. 2020 

úterý 14. 4. 2020 

S pomocí učebnice str. 29-30 vypracuj níže položené otázky. Odpovědi piš do sešitu. Každá otázka má svoje číslo, tak 

si napiš čísla. Otázky prosím neopisuj. Nezapomeň na datum. Namaluj obrázky pod otázky. Po vypracování mi prosím 

pošli foto tvojí tvorby. Děkuji.   

U lidských obydlí 

1. Hmyzožravec, který si pod zemí buduje složitou spleť ______________. 

2. Kořist hledá pomocí _______________. 

3. Má i dobrý __________. 

4. Díky dokonalému _________________ dokáže uniknout nebezpečí. 

5. Zrak má __________________. 

6. K hrabání používá lopatovité ____________________. 

7. Je užitečný tím, že _____________________. 

 

1. Pěvec, výhradně _________________. 

2. Za letu loví mouchy, hmyz a také __________. 

3. Staví si _______________________ z hrudek uhnětených z ______a __________. 

4. V září __________ do ______________ v Africe. 

5. Zpět se vrací_______________ (na jaře/v létě)? 

 

1. Mezi létající savce patří __________________. 

2. Létání mu umožňují ______________________. 

3. Na spaní se  _______________ a spí _____________________. 

4. Živí se __________. 

5. Motýly, můry a brouky loví hlavně v _______. 

6. Je vítaným pomocníkem lesníků a sadařů, protože ______________________________. 

čtvrtek 16. 4. 2020 

Postupuj stejně jako minule  Učebnice ti pomůže – str. 31-33. 

1. V našem okolí (města a vesnice) žijí holubi _______ a __________. 

2. Holubi tvoří vzorný _____________. Většinou spolu žijí ______________. 

3. Holubí trus je __________ a _________ kámen i kovy. 

4. V holubích hnízdech žijí ____________, kteří mohou být zdrojem __________. 

 

1. Zavalitá šedá moucha se jmenuje _______________. 

2. Klade _________ na páchnoucí látky. 

3. Z vajíček se líhnou rychle rostoucí ________. 

4. Larvy se ________ a přezimují v podobě hnědého soudku. 

5. Přenášejí ________________, tím pádem jsou u lidských obydlí nežádoucí. 

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


2  Chytrová 

 

1. Otužilý nenasytný ______________ se jmenuje ___________________. 

2. Živí se výhradně _____________. 

3. Slunéčko produkuje ______________________________, kterou roní z kloubů, na obranu. 

4. Samička klade __________________, z nichž se líhnou _________. 

5. Larvy se zhruba za 20 dní __________ a posléze se líhnou nová slunéčka. 

6. Jak dlouho mohou slunéčka žít? 

 

Úkol č. 2:  

Vyber správnou odpověď a tu zapiš do sešitu (tzn., že napíšeš celou otázku a k ní celou správnou odpověď). 

Učebnice str. 33. Pokud nenajdeš odpověď v učebnici, použij internet ;-)   

1. Včelí tanečky slouží k: 

a) Namlouvání 

b) Dorozumívání 

c) Zábavě 

 

2. Včelí produkty jsou: 

a) Med, vosk, mateří kašička, včelí jed, propolis 

b) Nektar, vosk, propolis, včelí kašička 

c) Sirup, med, vosk, mateří kašička 

 

3. Vajíčko včely se mění v: 

a) Kuklu, larvu, dospělce 

b) Larvu, kuklu, dospělce 

c) Rovnou v dospělého jedince 

 

4. O včelstvo se stará: 

a) Včelník 

b) Medník 

c) Včelař 

 

5. Královnu krmí včely: 

a) Mateří kapsičkou 

b) Mateří karamelkou 

c) Mateří kašičkou 

 

Prosím, pošli mi to . Děkuji.  

Kdyby byl jakýkoliv problém, tak mě neváhejte kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese.  

Ať se daří! 



Vlastivěda, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 13_17_duben_zadani 

 

1. Opakování: Přemyslovci  
 

Kvíz na téma VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ se ti objeví při kliknutí na modře 

zvýrazněný text.  

Nezapomeň se hned na začátku podepsat a potom jen klikni na 1 správnou odpověď 

ze tří možností u každé otázky. Nebudeš-li odpověď znát, hledej v učebnici. 

Kvíz dej odeslat, půjde-li vše dobře, obratem se dovíš správné řešení. Vše se objeví i 

mně. Pokud se to napoprvé nezdaří, budeme to zkoušet jindy. 

https://forms.gle/z5rwoRbYmJoXwhL79,    

 

 

 

 

2. Lucemburkové na českém trůně 

 

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 23 

Odpověz na modré otázky pod textem. 

Doplněný zápis vlep (nebo opiš) do sešitu. 

 

ZÁPIS: 

Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna 

Po vymření Přemyslovců si česká šlechta zvolila za panovníka mladičkého cizího 

vévodu J_______ L__________________. 

Oženil se se sestrou zemřelého krále V____________, poslední Přemyslovnou 

E_________. Prvorozenému synovi dali jméno V__________. Ten byl vychováván ve 

Francii, kde dostal nové jméno  K__________. 

Král Jan byl celou svou duší r____________, bojoval v mnoha v___________ a často 

působil jako úspěšný d____________. V zemi byl n________________. 

 

Dobrovolné: Internet – DĚJINY UDATNÉHO NÁRODA ČESKÉHO – Co dál ve 14. století,              

Jan Lucemburský. 

Přeji ti příjemný pocit z dobře vykonané práce. Straková 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/z5rwoRbYmJoXwhL79


¨ 

 

 

 

 

 

 



 

Rosa coeli – klášter v Dolních Kounicích 

 

 

Móda v období gotiky 

 


