
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 1. - 7. 4. 2020 
 
1. 4.  

• uč. str. 146 – přečti si žlutý rámeček 
nadpis do sešitu: Slovesný způsob 
zápis: Rozlišujeme slovesný způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací.  

- Způsob oznamovací vyjadřuje děj, který se uskutečňuje, uskutečnil nebo uskuteční 
(plave). 

- Způsob rozkazovací vyjadřuje děj, který se má podle rozkazu uskutečnit, nebo 
neuskutečnit (plav). 

- Způsob podmiňovací vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit (plaval by).   

• uč. str. 146/cv. 4 – vypiš slovesné tvary a slovesný způsob, který vyjadřují 
 
2. 4.  

• uč. str. 148 – přečti si žlutý rámeček 

• nadpis do sešitu: Tvary rozkazovacího způsobu 
      zápis: Tvary rozkazovacího zůsobu vyjadřují osobu, číslo, ale nevyjadřují čas.  

Tvoří se jen v 2. osobě jed. a mn. čísla. Pro 3. os. je vyjadřujeme pomocí částic ať, nechť. -  
např.  Ať odejde! 

• Přepiš a doplň toto cvičení do sešitu. Za doplněná slovesa v rozkazovacím způsobu napiš 
jejich osobu a číslo.  

Vra____ (________) mi to pero. Sle____te (________) z toho stromu. Poj____me (________) 
do kina. Rozsvi____te (________) na chodbě. Ulo____ si (________) boty do botníku. 
Pově____me (________) jim o té události. Pově____te si (________) kabát na věšák. 
Pochlu____ se (________) vysvědčením. Vyne____te (________) odpadky. Je____me 
(________) pomaleji, cesta je rozbitá. Naře____ (________) dříví.  
 
3. 4.  

• uč. str. 150 a 151 – přečti si žluté rámečky 
      nadpis do sešitu: Tvary podmiňovacího způsobu 
      zápis: opiš si žlutý rámeček ze str. 150 
     Pozor na tvary zvratných sloves v 2. os. č. jednotného.  
     Např. smát se – smála by ses   
      odpočinout si – odpočinul by sis 

• uč. str. 150/cv. 1 a) i b) – vypiš do školního sešitu 
 
6. 4.  

• uč. str. 151/cv. 2 a), b), c) – napiš do sešitu školního 
 
7. 4.   

• uč. str. 152 a 153 – přečti si žluté rámečky 

• Zvratná slovesa v minulém čase převeď z 1. os. č. j. do 2. os. č. j. a toto cvičení přepiš do 
sešitu.  



 Přál jsem si vítězství. Obával jsem se prohry. Cestu jsem si dobře zapamatoval. Vzpomněl jsem 
si na maminku. Koupila jsem si nový svetr. Převlékl jsem se do sportovního úboru. Na zápas 
jsem se už těšil. Knížku jsem si rychle přečetla a za tři dny jsem si v knihovně půjčovala další.  

• ČJ SLOH – uč. str. 131 a 132/cv. 6 a) – přečti si text a do slohového sešitu popiš podle 
obrázku na str. 131 bílou paní 

• Zkus zjistit, co je to pověst.  
 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail.  
 
Přeji hodně úspěchů a sil při učení.  
tř. uč. Mgr. Monika Kiszová 
 
 
 
 
 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 1. – 7. 4. 2020 

 

1. – 7. 4. 

• GEOMETRIE - uč. str. 46 – obvod trojúhelníku 

Nadpis do sešitu: Obvod trojúhelníku 

Pod nadpis si zapiš a zapamatuj si: Obvod trojúhelníku je součet délek všech jeho stran. 

• uč. str. 46/cv. 2 – narýsuj si trojúhelník podle zadání do sešitu 

Nejdříve si zapiš délky jeho stran:  

|AB| = 5 cm 

|AC| = 4 cm 

|BC| = 3 cm 

  

Výpočet obvodu: |AB| + |AC| + |BC| = 5  cm + 4 cm + 3 cm = 12 cm 

 

U narýsovaného trojúhelníku vyznač strany a, b, c. a napiš si pod něj vysvětlení: 

Strana a leží proti vrcholu a. 

Strana b leží proti vrcholu b. 

Strana c leží proti vrcholu c.  

 

Pod toto cvičení si napiš a dej si do červeného rámečku poučku, kterou je nutné si 

zapamatovat: 

Obvod trojúhelníku vypočítáme: o = a + b +c  

 

• Podívej se na cvičení 2 – grafické určení obvodu trojúhelníku. 

(Úsečku AB protáhneš tak, aby vznikla přímka. Kružítko zapíchneš do bodu A a velikost 

úsečky AC přeneseš na přímku směrem doleva. To samé uděláš s úsečkou BC. Její délku 

přeneseš na přímku směrem doprava.   

• cv. 3 – narýsuj do sešitu 

 

2. 4.  

• nadpis do sešitu: Jednotky času 

hodina (h), minuta (min), sekunda (s) 

1 h = 60 min, 1 min = 60 s, 1 h = 3 600 s 

• uč. str. 48/cv. 2 – do sešitu 



3. 4.  

• uč. str.  48/cv. 3 – ústně a cv. 5, 6 – do sešitu 

 

6. 7. 

• uč. str. 48/cv. 9 – první 2 sloupce – do sešitu 

 

7. 7.  

Jelikož končíme 2. díl Matematiky a některé hodiny Geometrie nám odpadly, tak je potřeba se 

na zbývající témata také podívat.  

nadpis do sešitu GEOMETRIE: Útvary osově souměrné 

• uč. str. 49/cv. 2 - Kdo nemá k dispozici čtverečkovaný papír, narýsuje si libovolný čtverec 

a obdélník na nelinkovaný papír. Tento vystřižený čtverec a obdélník s vyznačenými osami 

si vlep do sešitu.  

Pod tyto nalepené útvary si napiš a doplň věty: 

Čtverec má  ………………… osy souměrnosti.  

Obdélník má ……………….. osy souměrnosti.  

• uč. str. 50/cv. 4 a 5 – vyzkoušej si na nelinkovaný papír a zkus si odpovědět na nedokončené 

věty pod každým cvičením 

 

Kdo by náhodou doposud nerozuměl postupu při písemném násobení dvojciferným činitelem, 

zasílám odkaz na názorné video:  

https://youtu.be/MEdh3hdz65k 

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail.  

 

Přeji hodně úspěchů a sil při učení.  

tř. uč. Mgr. Monika Kiszová 

 

 

https://youtu.be/MEdh3hdz65k


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

Úkoly na období 01. až 07. dubna 

Opakování U 15 - 22 

Posílám vám v příloze 4a_aj_svo_11_31_brezen_overeni test, jak jste učivo zvládli. Rozdělila 

jsem ho na 2 poloviny, tu další zašlu a zkusíme příště. Zadání je ve dvou podobách: 

První podoba je pro ty, kdo si mohou stránku vytisknout, žák ji vyplní a výsledek pak nafotíte 

a odešlete. 

Druhá podoba je pro ty, kteří nemůžete tisknout. Pak stačí na kus papíru odpovídat formou 

číslo úkolu – písmeno – řešení. Potom práci vyfotíte mobilem a zašlete jako přílohu mailu.  

 

Pro zpestření výuky posílám další zdroj: 

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

 
 

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


Vynech úkol č. 1 

 

Vynech úkol č. 1  



 



Chytrová 
 

Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  – Chýtřova  – 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 1. 4. – 7. 4. 2020 

Děkuji všem, kteří mi poslali náhled práce svých dětí. 

čtvrtek 2. 4. 2020 

1. Do sešitu: Prosím, přepiš a spoj čarou, co k sobě patří: 

 

hospodářské rostliny     jabloň, hrušeň, třešeň 

ovocné stromy a keře     kopretina, narcis, jiřiny 

okrasné stromy a keře    fíkus, kapradina, orchidej 

květiny k řezu      zlatý déšť, magnólie, růže 

pokojové rostliny     lilek brambor, řepa, hrách 

 

2. Jdi na internet: https://forms.gle/cYLuQSA5T9b6WrGC7 a zkus si ověřit svoje znalosti ;-).  

Po odeslání klikni na ZOBRAZIT SKÓRE, ať víš, kolik máš bodů. 

 

úterý 7. 4. 2020 

1. Přečti v učebnici str. 26 – 28 

2. Zapiš si do sešitu: 

Lípa srdčitá 

 dlouhověký strom – pamětní 

 kůlovitý kořen, srdčité listy, květ je léčivý 

 medonosná dřevina 

 vyřezávání, tužky, tašky 

Bez černý 

 keř, stromek 

 talířovité květenství 

 bezinky, šťáva, džem 

 léčivka, k výrobě léků bezový květ 

Pampeliška lékařská      Tulipán zahradní 

 dutý stvol, květenství →úbor    - uměle vyšlechtěná rostlina 

 semínka s bílými ochmýřenými padáčky  - cibulka v zemi 

 kořen i listy – léčivé 

 

 

 Pokud ti zbyde nějaký čas a budeš mít chuť, tak si do sešitu, pod zápis, můžeš namalovat obrázky 

– lípa, bez, pampeliška, tulipán, narcis, hluchavka, sedmikráska   

  

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/cYLuQSA5T9b6WrGC7


Chytrová 
 

Jarní výzva 2020 

 

Den Zadání úkolu Splněno 

1. Jdi ven. 10x se poctivě nadechni a vydechni. Pomalu. 

Napiš mi 1 větu o tom, jak jsi se cítil/a po nádeších a výdeších. Cítil/a 

jsi jaro ve vzduchu? 

 

2. Podívej se z okna a nakresli do sešitu první rozkvetlý strom, který 

uvidíš. 

 

3. Na 3 minuty otevři okno, vyvětrej místnost. Vrať se do ní a nadechni 

se. 

Napiš do sešitu 1 větu o tom, jak jsi se cítil/a po návratu do vyvětrané 

místnosti. Jaký byl vzduch? 

 

4. Jdi ven. Najdi rozkvetlou květinu. Přičichni si k ní. Do sešitu ji 

namaluj. 

 

5. Víš, jak vypadá kos? Najdi si jej na internetu (samce i samičku). 
Nakresli do sešitu. 

Sleduj venku (můžeš i z tepla domova) kosy. 

Zazpívej jim písničku V zahradě na hrušce sedává kos* 

 

6. Pusť si na youtube písničku od pánů Svěráka a Uhlíře Jaro dělá 

pokusy. Zkus si ji zazpívat. 

 

7. Jdi ven. Nasbírej různý přírodní materiál. Postav domeček pro 

zvířátka. Vyfoť domek. 

 

 

○ Strom, rostlina i kos potřebuje správné jméno rodové i druhové. Pojmenuj je. 

○ *Text: V zahradě na hrušce sedává kos. Má černý kabátek a žlutý nos. 

○ https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k Svěrák, Uhlíř 

○ Fotku domku mi prosím pošli se splněnou jarní výzvou. 

           

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


Vlastivěda 4. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 1. – 7. 4. 2020 

Zadání práce: 

Učebnice str. 21 a 22 - Král železný a zlatý, Poslední Přemyslovci 

 Pozorně si přečti text 

 Vlep nebo opiš do sešitu doplněný zápis 

 Odpověz (ústně) na modré otázky za textem na str. 22 dole  

 

1. Zápis do sešitu 

Král železný a zlatý 

V českých zemích se po staletí těžily d_________ k______.  

V místech nalezišť s____________ vznikla významná hornická města J_____________ a K______ 

h_____.  

Výtěžek z dolování patřil českému k________. Stal se tím nejbohatším v E___________. 

 Králem železným a zlatým byl nazýván P____________ O___________ll.  

 

2. Zápis do sešitu 

Poslední Přemyslovci 

Sedmiletý Václav ll. byl po smrti otce vězněn na hradě B___________, pak odvezen do N__________. 

Po návratu domů dokázal využít bohatství s____________ d______.  

Zavedl nové peníze p____________ g_______.  

Byl králem č_________, p____________ , u_______________. 

Václav lll. neměl dost sil na uhájení všech tří k______________  k _______. Cestou do Polska byl zabit 

neznámým vrahem a tím rod Přemyslovců vymřel po m______.  

Nastala nejistota, kdo se ujme v________. 

 

Dobrovolný úkol: 

Internet – Dějiny udatného národa českého 

(Přemysl ll. Otakar, Braniboři v Čechách, Václav ll., Václav lll., Růst měst ve 13. století, Hrady) 

Nic neodesílej, ověření znalostí bude příště. Příjemné učení! Straková 

 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz

