
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 18. 5. – 22. 5. 2020 

 

18. 5: 

 Přepiš si toto cvičení do sešitu a doplň v něm vynechaná písmena. V každé větě podtrhni 
podmět čárou a přísudek vlnovkou. Do závorek napiš u podstatných jmen příslušný vzor.  
 
Stavení byl____ obklopena les____ (vzor: __________ ) a loukam____ (vzor: 

__________ ).  Těžká kladiva bušil____  do kovadl____n. Stébla trav____n se chvěl____ 

ve větru. Letiště byl____ plná cestujících s těžkými zavazadl____ (vzor: __________ ). 

Křídla kvočny ukrýval____ v____strašená kuřátka. Šv____hadla v____sela na věšáku 

v tělocv____čně. Pov____dla se zkazil____. Elektronická čidla hlásil____ poruchu. Děla 

lodí v____pálil____ několik střel.  

 

 SLOH – uč. str. 175 – Přečti si pověst o svatém Václavovi.  

 str. 176, 177/cv. 2, 3 – Projdi si ústně.  
 

19. 5. 

zápis do sešitu:  
nadpis: Podmět rodu ženského 
Pokud je podmět v množném čísle rodu ženského, má sloveso v přísudku v koncovce -y.  
Např. Včely bzučely. Růže kvetly.  
 
Také si napiš do sešitu: 
POZOR! 
Slova (to) dítě, oko, ucho, mají v jednotném čísle tvar rodu středního. (např. Dítě vzlykalo. Ucho 
bolelo. Oko mě štípalo.) 
V množném čísle (ty děti, oči, uši) jsou ale rodu ženského, proto v koncovce přísudku píšeme 

-y. (Děti si hrály na pískovišti.) 
 

 uč. str. 171/cv. 3  a), b) – Projdi si ústně.  
 
20. 5. 

 Převeď podměty a přísudky do množného čísla a cvičení si napiš do sešitu. V každé větě 
podtrhni podmět čárou a přísudek vlnovkou.  
 
Paprika hodně pálila. Ryba rychle uplavala. Třídní schůzka se protáhla. Srna ostražitě 
pozorovala okolí. Včela usedla na květinu. Večer ulice ztichla. Košile se sušila na sluníčku. 
Sklenička ve skříňce náhle zacinkala.  

 
21. 5.  

 Přepiš si toto cvičení do sešitu. Doplň v něm správné koncovky a opět vyznač základní 
skladební dvojice, tzn. vyznač podmět a přísudek.  
 
U lesa se pásl____ srnky. Vlaštovky štěbetal____ na drátech. Jídla nám chutnal____ . 



Maminky doma připravoval____ oběd. Děti si hrál____ na hřišti. Ruce mě bolel____ . Auta 
rychle zabrzdil____ . Dívky pletl____ věnečky. Oči se mi únavou zavíral____ . Učitelky 
opravoval____ sešity. Pampelišky odkvetl____ . Koťata se vyhříval____ . Školy____ se 
vyprázdnil____ . Děti se seřadil____ a odešl____ na vycházku. Od cibule mě štípal____ oči.  
 

22. 5. 

 Opiš si tato slovní spojení do sešitu. U podstatných jmen doplň i, í, y, ý a urči číslo, pád, rod 
a vzor. U mužského rodu urči také životnost.  
 
s vesl____ 
do stodol____ 
k Lukášov____ 
mezi strom____ 
tatínkov____ 
na pol____ 
za chvíl____ 
u zábradl____ 
před skálam____ 
o jitrocel____ 

 
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. Do poloviny 
června od vás budu chtít vypracovaný druhý čtenářský list, neboť jsme se opět ve škole 
domlouvali, že přečtete a vypracujete referáty ze dvou knížek za pololetí.  
 
Moji žáci, přeji vám, ať se vám i nadále v novém učivu i v opakování probraného učiva daří. 
tř. uč. Monika Kiszová 
 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 18. 5. – 22. 5. 2020 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



18. 5.  

• uč. str. 32/cv. 3 – Napiš si do sešitu. 

• uč. str. 32/cv. 4 – Projdi si ústně. 

• uč. str. 32/cv. 1, 7 – Tato cvičení si můžeš udělat na průsvitku.  
 
19. 5. 

• uč. str. 33/cv. 9, 10 – Přečti si tyto slovní úlohy a podívej se na postup počítání. 

• uč. str. 33/cv. 12  a str. 34/cv. 18 – Vypočítej tyto slovní úlohy do sešitu.  
 
20. 5. 
GEOMETRIE 

• uč. str. 32/cv. 6 – Narýsuj si toto cvičení do sešitu geometrie.  

• Opakování převodů jednotek délky.  
Zopakuj si: 
1 km = 1 000 m, 1 m = 10 dm, 1 m = 100 cm a 1 m = 1 000 mm, 1 dm = 10 cm,  
1 dm = 100 mm, 1 cm = 10 mm 
 

• Do sešitu geometrie si napiš nadpis Převody jednotek a přepiš si a vypočítej tyto 
příklady: 
5 km = …………………………  m  
6 800 cm = …………………. m 
360 dm = …………………….. m 
78 m = ………………………… mm 
6 400 dm = …………………. m 
32 000 cm = ……………….. dm 
98 500 mm = ………………. dm 
1 960 m =  …………………… cm 
67 m = ………………………… mm 
1 200 000 mm = …………..  dm 
12 000 000 mm =  ………… m = ……………………….. km 
2 500 dm = ………………….. mm 
64 m = ………………………… dm =  ………………………. m 
85 dm 6 cm = ……………….. cm 
7 m 100 cm = ……………….. cm 
9 km 466 m = ……………….. m      
   

21. 5.  

• uč. str. 34/cv. 16 – Vybarvi si toto cvičení na průsvitku a doplň si tuto tabulku (stačí ústně).  
 

 a) b) c) d) 

počet vybarvených dílků     

počet nevybarvených dílků     

vybarvené dílky     

nevybarvené dílky     

 

• uč. str. 35/cv. 23 - Vypočítej tuto slovní úlohu do sešitu.  
 



22. 5.  

• uč. str. 35/cv. 26, 28 – Vypočítej do sešitu.  

 

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 18. května až 22. května 
 
18. 5. 

Unit 26 – Today - opakování 

Opakujeme 26 Unit a starší gramatiku: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1 

 

20. 5. 

Učebnice s. 54 U 26 – přelož do sešitu English první část textu cv. 2 (až po …it is sour.) Piš pouze česky. 

 

22. 5. 

Učebnice s. 54 U 26 – přelož do sešitu English druhou část textu cv. 2 (od Kim’s mum….) Piš pouze česky. 

 

 

Pro ty, kdo chtějí procvičovat on-line: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week


4. A Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 18. 5. - 22. 5. 2020

úterý 19. 5. 2020 

Úkol č. 1:

Na youtube si pusť video OKOPANINY: https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg. 
Dnešním tématem jsou brambory – lilek brambor. Video si pusť celé – zopakuješ si řepu a nově 
se podíváš na brambory. 

Úkol č. 2:

Učebnice str. 37 si žádá tvé přečtení – lilek brambor. 

Úkol č. 3: 

Zápis do sešitu s datem 19. 5. 2020. Obrázek k zápisu s popisem rostliny (stonek, list, květ, 
hlíza).

Lilek brambor

- základní potravina člověka

- nejobvyklejší příkrm

- přivezen do Evropy z Jižní Ameriky koncem 16. století

- na zahrádce se okopává, na poli oborává

- vysazují se části hlíz s očky

- na podzim se sklízí podzemní stonkové hlízy – brambory

- škůdce – mandelinka bramborová

Zajímavost – některé lidové krajové názvy brambor: zemáky, erteple, kobzole, krumple, 

   okroše, jablóška, zemčátka, grule.

čtvrtek 21. 5. 2020

Úkol č. 1: 

Hrách setý, učebnice str. 38, přečíst, prosím. 
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
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Úkol č. 2: 

Zápis do sešitu s nadpisem Luskoviny a datem 21. 5. 2020. 

Hrách setý

- lusky – plody → luskoviny

- popínavá rostlina s bílým květem

- v luscích sladké šťavnaté zelené hrášky → semena → luštěniny

- polévky, saláty, přílohy k masům

- jednoletá rostlina

Mezi luskoviny dále řadíme fazol, čočku, sóju, cizrnu. 

Úkol č. 3:

Určitě víš, že luštěniny jsou našemu zdraví prospěšné. Zkus mi do sešitu napsat proti jakým
onemocněním luštěniny fungují (hrách, čočka, fazol, víc po tobě nechci).

Pokud si nejsi úplně jistý, pročti si tuto webovou stránku: https://www.vyzivovi-poradci.cz/proc-
je-dobre-jist-lusteniny. 

 Čtvrteční úkol č. 3, prosím, vyfoť a pošli na moji mailovou adresu do 26. 5. 2020.

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, 18_22_kveten_zadani 

 

 Zopakuj si formou kvízu minulé učivo o husitských válkách 

Klikni na odkaz: https://forms.gle/7p4MQjZdxnSdxAAB6,  

 

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 

1. Země bez krále  

Přečti si text v učebnici na str. 40 a 41 a proveď zápis do sešitu. 

 

Dodatek – do té doby patří činnost jednoty bratrské v Ivančicích se svým 

nejznámějším představitelem Janem Blahoslavem (jmenuje se po něm ivančické 

gymnázium – GJB – Gymnázium Jana Blahoslava). 

 

Země bez krále 

Po smrti Václava IV. byl právoplatným králem Z_________ L________________. 

Trůnu se ale nemohl u_______. 

Po porážce husitů byli rozhodující silou v zemi bohatí š______________. 

Obyvatelé zůstali rozděleni na k__________, přívržence H_________ u_______ a 

č_______ b________ Ti se zasloužili o vydávání mnoha k_____, tehdy již t________. 

 

 

2. Král Jiří z Poděbrad 

Přečti si text v učebnici na str. 41 a 42 a proveď zápis do sešitu. 

Odpověz na modré otázky za textem. 

 

Jiří z Poděbrad 

Stal se s__________ království za nedospělého následníka trůnu L___________ 

P__________, po jeho náhlé smrti ho z__________ s_______ zvolil králem. 

Někteří přední šlechtici se proti němu spolčili s uherským králem M__________. 

Ten odtrhl od Čech M________ a S__________. 

Král Jiří si nejvíce cenil m___, pro myšlenku spolupráce panovníků nenašel ve své 

době p_____________. 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/7p4MQjZdxnSdxAAB6


 

Na internetu si vyhledej: Dějiny udatného českého národa  

                                             Zničená země, Jiří z Poděbrad 

 

Přeji ti příjemné učení a pěkné dny.  

                                                                            Marie Straková 

 

 

 


