
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 18. – 24. 3. 2020 

 

18. 3.  

 uč. str. 140 – přečíst teorii  

 velký nadpis do sešitu : SLOVESA 

zápis do sešitu k danému nadpisu:  

Slovesa jsou slova, která vyjadřují nějaký děj. Mají různé tvary, časují se. Určujeme u nich 

osobu (1., 2. nebo 3.), číslo (jednotné nebo množné) a čas (minulý, přítomný či budoucí). 

tvar určitý – slovesný tvar, který vyjadřuje osobu, číslo a čas (např. přišel, učím se) 

infinitiv – tvar neurčitý, který nevyjadřuje osobu, číslo, ani čas (např. jíst, litovat) 

 

19. 3.  

 zápis do sešitu: Zvratná slovesa 

Slovesa, která jsou spojena se zájmenem se nebo si, se nazývají zvratná slovesa (např. učím 

se, lehli si). Slovesa je třeba uvádět i se zvratným zájmenem.  

 uč. str. 136/cv. 1 a) i b) – vypsat všechna slovesa, zvratná slovesa podtrhnout a ke každému 

slovesu napsat infinitiv (do sešitu školního) 

 

20. 3.  

 zápis do sešitu: Jednoduché a složené slovesné tvary 

tvary jednoduché – jsou vyjádřeny jedním slovem (např. nesu), patří mezi ně i tvary se 

zájmenem se, si (např. dívám se) 

tvary složené – jsou vyjádřeny více slovy (např. koupal jsem se, budu spát, pomohl bych) 

 uč. 137/cv. 2 – vypsat do sešitu školního slovesa z tohoto cvičení a určit u nich osobu, číslo 

a čas 

 

 



23. 3.  

 uč. str. 141/cv. 7 a) i b) - přepsat do školního sešitu 

 

24. 3.  

 opakování a procvičení vzorů podstatných jmen - uč. str. 133/cv. 4 b) – přepsat do sešitu 

školního  

 

Nové učivo (slovesa) je možné procvičovat na internetovém odkaze:  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

 

Byla bych ráda, kdyby mí žáci ve volném čase četli. Do konce roku budou mít odevzdány 

a snad i odprezentovány 2 referáty o své přečtené knize.  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm


4.A - MATEMATIKA (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 18. – 24. 3. 2020 

 

18. 3. 

GEOMETRIE – do sešitu Geometrie si nadepsat větší nadpis – Osa úsečky a střed úsečky 

a pod něj si opsat růžovou větu z učebnice:  Přímka, která prochází středem dané úsečky a je 

k ní kolmá, se nazývá osa úsečky.  

 uč. str. 38/cv. 1 – narýsovat do sešitu, napsat a přesvědčit se u daného cvičení, že platí: 

|NK| = |NM| 

|KL| = |LM| 

|KP| = |PM| 

|KR| = |RM| 

 

Pod dané cvičení zapsat do sešitu větu: Každý bod na ose dané úsečky má stejnou 

vzdálenost od obou krajních bodů této úsečky.  

 

 uč. str. 38/cv. 2 – přerýsovat 

 uč. str. 38/cv. 3 – narýsovat do sešitu – pozor na značení všech bodů (krajních bodů 

úsečky, středu úsečky a průsečíků na ose úsečky – značíme velkými písmeny) a označení 

osy úsečky (značíme vždy malým písmenem) 

 

19. 3. 

 uč. str. 41 – projít ústně 

 

20. 3 . 

 uč. str. 42 – projít ústně, ale cv. 9 vypočítat do sešitu 

 

23. 3. 

 nadpis do sešitu – Jednotky délky (km, m, dm, cm, mm) 

 uč. str. 44/cv. 6 a slovní úloha – cv. 3 (do sešitu školního) 

 

 



24. 3. 

 uč. str. 44/ slovní úloha - cv. 7 (do sešitu školního)  - Spojit zadání v jedno: V panelovém 

domě jsou místnosti vysoké 2 m 50 cm. Jak je asi vysoký osmipodlažní panelový dům? 

Počítej, že mezi jednotlivými podlažími je vrstva 50 cm silná.  

 připomenout si odčítání – uč. str. 44 /cv. 5 (4 příklady do sešitu) 



Přírodověda 4. ročník  - dopravní výchova – Chytrová - 

chytrova@zsdolnikounice.cz -  18. 3. – 24. 3. 2020 
 

čtvrtek 19. 3. 2020 

Jdi na internet: 

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_3_rocnik_082019

.pdf 

1. Pracovní list NA CHODNÍKU  

Úkol č. 1 Zapiš do sešitu, co se smí a co se nesmí 

Úkol č. 2 Napiš řešení do sešitu 

Úkol č. 4 Přečti si úkol č. 3 a pokračování  vymysli do sešitu.  Namaluj k příběhu vhodný obrázek. 

2. Pracovní list OPAKOVÁNÍ 

Úkoly č. 1 a 2 vypracuj do sešitu 

Úkol č. 3 přečti a prodiskutuj s rodičem 

 

úterý 24. 3. 2020 

První pomoc 

Jdi na internet: 

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_Prvni_pomoc_1.s

tupen_082019.pdf 

Pracovní list STALA SE NEHODA 

Úkol č. 1 zapiš do sešitu čísla a názvy 

Úkol č. 2 napiš do sešitu správná pojmenování 

Úkol č. 3 číselný postup zapiš do sešitu 

Jdi na internet:  

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4_rocnik_082019

.pdf 

Pracovní list V OHROŽENÍ 

Úkol č. 1 do sešitu myšlenkovou mapu 

Úkol č. 2 zapiš do sešitu správné řešení 

Úkol č. 3 Zahraj si s rodiči na telefonní hovor na linku 155 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_3_rocnik_082019.pdf
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_3_rocnik_082019.pdf
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_Prvni_pomoc_1.stupen_082019.pdf
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_Prvni_pomoc_1.stupen_082019.pdf
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4_rocnik_082019.pdf
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4_rocnik_082019.pdf


Vlastivěda   

Mgr. Straková strakova@zsdolnikounice.cz 4a_vl_str_18_24_zadani.pdf 

 

1) Opakování – Kosmova kronika, učebnice str. 17 -18. 

 

Zápis do sešitu: 

O historii se dovídáme především z knih, kterým říkáme __________. 

Nejstarší z nich je Kronika ________. Jejím autorem je ___________. 

Ne í psána česky, ale _____________. Protože pro nejstarší období neměl 

spolehlivé zprávy, zaznamenal aspoň _______________. 

Internet : Dějiny udatného národa českého – Kosmas 

 

2) Za vlády přemyslovských králů – Dědičný královský titul, učebnice 

str. 19 – 20. 

 

Zápis do sešitu: 

Knížata rodu Přemyslovců vládla na českém trůně více než                                      

(30 – 300) let.  Význam českého státu (rostl – upadal). Přemysl 

Otakar I. Získal za pomoc v boji od německého panovníka              

(knížecí – královský) titul i s právem dědičným pro své potomky. 

Počet obyvatel v českých zemích (rostl – snižoval se). Začala 

vznikat (pravěká – středověká) města. 

 

Internet: Dějiny udatného národa českého - Přemysl Otakar I. 

               Můžeš využít i ŠKOLÁKOV PRO 4. ROČNÍK – vlastivěda. 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz


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

Úkoly na období 18. až 24. března 

 

18. 3. 

Unit 20 – Let’s cook 

WB cv. 2, 3 s. 42   

 

20. 3. 

WB cvičení 6 a 7na s. 43 (Ve cv. 7 nezapomeň mezi slovy na předložku of) 

 

23. 3. 

Unit 21 – Do you eat fruit? 

zapsat a naučit se nová slovíčka z WB s. 66 

WB s. 44 cv. 1 a s. 45 cv. 4 

 

 

WB = pracovní sešit  

 


