
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 20. – 24. 4. 2020 

 

20. 4.  – začínáme nové učivo: Stavba věty 
Připomeň si: 

• Naše mluvené i psané projevy se skládají z vět. Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí. 
Ve větě jednoduché je jedno sloveso ve tvaru určitém. (např. Děti si hrají.) 
Souvětí je spojení více jednoduchých vět. Obsahuje proto více sloves v určitém tvaru podle 
toho, kolik vět se do souvětí spojilo. (např. Válejí se a strkají do sebe.) 
 

• Věty v souvětí bývají zpravidla spojeny spojovacími výrazy. Mohou to být: 
- spojky (a, i, ani, ale, že, ale …) 

- zájmena (kdo, co, který, jenž …) 

- příslovce (kdy, kde, odkud …) 

Před většinou spojovacích výrazů se píše čárka. Před spojkami a, i, ani obvykle čárku nepíšeme. 

Některé věty jsou odděleny čárkou bez spojovacího výrazu. 

 

• Stavbu souvětí můžeme naznačit pomocí větného vzorce.  

Písmeno V je značka pro větu a číslice vyjadřuje pořadí věty v souvětí. Zapisujeme i 

interpunkční znaménka (, . ! ?) a spojovací výrazy.  

např. Když bude hezky, půjdu se koupat. – Když V1, V2. 

    Dostal jsem pětku, protože jsem se neučil. – V1, protože V2. 

 

• uč. str. 158/cv. 1 a), b), c) – ústně 

 

21. 4.  

• Přepiš si tyto věty do sešitu. V každé větě si vlnovkou podtrhni sloveso. Napiš si také ke 

každému souvětí větný vzorec.   

 

Když bude dnes hezky, půjdeme se koupat? ………………………………………. 

Lenka se bála, aby se počasí nezkazilo. …………………………………………… 

Michal byl klidný, protože věděl o příznivé předpovědi počasí. ………………….. 

Zatím nikam nemohli jít, neboť Oskar nebyl k nalezení. …………………………. 

Nikdo nevěděl, kam Oskar zmizel. ……………………………………………….. 

 

• uč. str. 159 – Přečti si béžové rámečky. Napiš si do sešitu velký nadpis stavba věty a béžové 

rámečky si přepiš do sešitu.   

 

22. 4. 

• uč. str. 159/cv. 2 – ústně 

• uč. str. 159/cv. 3 a) i b) – do sešitu  

Pozor na značení základní skladební dvojice a ostatních skladebních dvojic. Základní 

skladební dvojici značíme vždy nahoře dvojitou spojenou čarou, ostatní skladební dvojice 

dole jednoduchou čarou. (viz vzor na str. 159) 

 

 



23. 4. 

• uč. str. 159/cv. 4 – Ve větách opět svorkami vyznač skladební dvojice a slovesa podtrhni 

vlnovkou. 

 

24. 4. 

• uč. str. 160/cv. 6 – Přepiš si postupně zeleně vyznačené věty do sešitu. U každé věty si zase 

vyznač svorkami skladební dvojici a vlnovkou si podtrhni sloveso.  

 

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

Milí žáci, přeji vám, ať se vám v rámci nového učiva daří. 

Mgr. Monika Kiszová 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 20. – 24. 4. 2020 

 

Milí žáci, začínáme 3. díl Matematiky. Ten máte bohužel ve škole ve svých šanonech, takže 

vám budu jednotlivé stránky učebnice fotit.  

 

 
 



 
 



 
 

20. 4.  

Napište si do sešitu velký nadpis MILION. 

• uč. str. 3/ cv. 1 a 2 – ústně 

• str. 3/cv. 3 a) b) c)  – Vypočítej do sešitu. 

• str. 4/cv. 7 – poslední 3 příklady – Vypočítej do sešitu. 

 

21. 4. 

• uč. str. 4/cv. 4 a 9 – ústně  

• uč. str. 4/cv. 11 – do sešitu 

 



22. 4.  

POZOR!!! Úkol na vypracování a opakování: 

• Na samostatný papír narýsuj a vypočítej obsah:  

a) trojúhelník KLM , jehož strany mají délky: |KL| = 5 cm, |LM| = 4 cm, |MK| = 4 cm 

Urči také, o jaký typ trojúhelníku se jedná.  

b) obdélník OPQR, |OP| = 6 cm, |PQ| = 3 cm 

c) čtverec EFGH o straně délky 4 cm 

 

Popros rodiče, ať ti tento úkol ofotí, nebo oskenují a pošlou mi jej nejpozději do pátku 24. 4.  

 

23. 4.  

• uč. str. 5/cv. 13 a 14 – do sešitu  

U cvičení 14 si udělej do sešitu 3 sloupečky, názvy druhů ovoce si psát nemusíš. 

 

24. 4. 

• uč. str. 5/cv. 16 – do sešitu, cv. 17 – ústně a cv. 19 – první 2 sloupečky do sešitu 

 

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

 

Mgr. Monika Kiszová 

 

 



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

Úkoly na období 20. až 24. dubna 
 
Zároveň posílám v souboru 4a_aj_svo_13_17_duben_reseni.pdf řešení druhé části testu pro vaši kontrolu. 

20. 4. 

Pokračujeme s další Unit 22 (pouze zapsat z WB do Vocabulary 5 slovíček) 

Unit 23 – Dan’s day 

Nejprve si zapište do svého sešitu Vocabulary jako obvykle slovíčka z WB s. 70, 71, procvičte si je na cv. 1 s. 48 

ve WB. Prostudujte si (a zapište do sešitu) gramatiku v rámečku v učebnici na s. 49. V případě nejasností si to 

dovysvětlíme ve škole. 

 

22. 4. 

Postupně začněte vypracovávat cv. z WB s. 48 a 49 

 

24. 4. 

Dokončete si cv. z WB Unit 23 s. 48 a 49 

 

Někteří si ještě nevyzkoušeli z období 25. až 31. března slovíčka U 20 

https://forms.gle/gj6NDbLkMr7ToxPi6 

Výsledky uvidím i já, vyhodnotím si je. Je důležité, abyste dodržovali velká a malá písmena na začátku podle 

českého zadání, rovněž znaménko na konci, pokud tam je. Jinak to bude vyhodnoceno jako chyba. 

 

Pro zájemce něco navíc, je to dobrovolné: 

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

 

https://forms.gle/gj6NDbLkMr7ToxPi6
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/choice/exercises.html


4. A Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  – Chýtřova  - 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 20. 4. – 24. 4. 2020 

úterý 21. 4. 2020 

Nachystala jsem si pro tebe hravé procvičování našeho tématu :-). Procvičovat 

můžeš kolikrát chceš. Prosím, pošli mi svoje nejvyšší skóre na mail. Děkuji!   

 

Hru najdeš zde: https://chapes.cz/share.php?id=626  

 

 

čtvrtek 23. 4. 2020 

 

Opakování tématu U lidských obydlí 

 

Úkol č. 1:  

Procvičuj https://chapes.cz/share.php?id=856 . 

 

Úkol č. 2: 

Vyplň testík: https://forms.gle/T6HA6Z9NKFw2kPRw5 

 

 

 

V případě nejasností neváhejte a kontaktujte mne na výše uvedeném e-mailu. Děkuji.  

  

            

           Chytrová 

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchapes.cz%2Fshare.php%3Fid%3D626%26fbclid%3DIwAR0nywBxT6iH5El5vi4vYAlCGcgZhkTPQnx8IBqZKjSSEYWcq9Q5LSJsZps&h=AT1eM9G-oDoZDos2g1kK9eDMK6_cuoHyLwGfo9pi06DVdyfV4W_Om6J1l87EsZwaRIaHjn26yJQvzuzPKydza4WJF20vQ97YojkjagMD_M7JaXzI5xiGYe-hewbtl3y6vTc
https://chapes.cz/share.php?id=856
https://forms.gle/T6HA6Z9NKFw2kPRw5


Vlastivěda 4, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 20_24_duben_ zadání 

 

1. Zopakuj si formou kvízu, co si pamatuješ o Janu Lucemburském a Elišce Přemyslovně. 

Podrž Ctrl a klikni ručkou na modrý odkaz https://forms.gle/CXBoipi4MqYQrnKD8,  

Karel IV. – nejproslulejší panovník české historie  

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 24. 

Odpověz na modré otázky za textem. 

Do sešitu doplň zápis.  

ZÁPIS: 

Byl synem E______________________________ (dcera Václava II.) a 

J __________________________________.  

Byl vychován ve F _____________, do Čech se vrací ve svých 17 letech. 

Byl velmi v_____________________. 

K českému státu tehdy patřily Č________,M __________,S __________,  

další území v německé říši a l____________ vévodství.  

Ve zchudlém království se stal po smrti svého otce č___________ 

k____________. 

 

2. Karel IV. – Otec vlasti  

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 25, prohlédni si obrázky na str. 26 a 27. 

Odpověz na modré otázky za textem. 

Do sešitu doplň zápis. Prohlédni si prezentaci (9 stran) – stavby Karla IV. a historie 

Svatováclavské koruny. 

ZÁPIS: 

Toužil povznést českou zemi na úroveň mocných zemí – zřídil v Praze arcibiskupství, 

založil K_____________ univerzitu (r. 1348), obnovuje P____________ hrad.  

           Dal vystavět Ch_____ sv. Víta (gotický styl), kamenný m____, Nové M_____ pražské, 

           hrad K_________ . Dal zhotovit korunovační  s________________ korunu.   

           Jako král se vyhýbal válkám a raději vše řešil jednáním.  

           Bývá často nazýván O_____ v__________. Měl 4 ženy.  

 Dobrovolné:  INTERNET - Dějiny udatného národa českého – kapitoly 37 až 39. 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/CXBoipi4MqYQrnKD8


 

 

 



 
 

  
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 


