
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 22. 6. – 26. 6. 2020 
 
Milí žáci, čeká vás poslední týden výuky ve školním roce 2019/2020. V tomto týdnu se zaměříme 
pouze na procvičování učiva trochu zábavnější formou.  
 
22. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. 6. 

 
 
 
 



24. 6. 
Uhodni vyjmenovaná slova. 

 
 
25. 6. 

 
  
26.  6. 

• rozdávání vysvědčení 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
 
Milí žáci, přeji vám, ať vám procvičování učiva přináší radost ze získaných znalostí z českého 
jazyka.     tř. uč. Monika Kiszová 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 
vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 22. 6. – 26. 6. 2020 
 
Milí žáci, čeká vás poslední týden výuky ve školním roce 2019/2020. V tomto týdnu se zaměříme 
pouze na procvičování učiva trochu zábavnější formou.  
 
22. 6. 
 

 



23. 6. 

 
 
 
 



24. 6. 

 
 

 
 
 



25. 6. 

 
 
26.  6. 

• rozdávání vysvědčení 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
 
Milí žáci, přeji vám, ať vám procvičování učiva přináší radost ze získaných matematických 
znalostí. 
tř. uč. Monika Kiszová 
 



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

Úkoly na období 22. června až 26. června 
 
22. 6. 

Máme vše dobráno 

Pokud někdo něco nestihl, nyní je prostor si vše v klidu dodělat, dovyplnit a dopsat.  

24. 6. 

Pokud máte vše hotovo, procvičujte si jakýmkoli způsobem veškerou slovní zásobu 4. ročníku. 

Pro ty, co jsou ve škole – můžete využít program TS Angličtina 1 ve složce Výukové programy/Aj 

26. 6. 

HEZKÉ VYSVĚDČENÍ A HEZKÉ PRÁZDNINY! 
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, školní rok 2019/2020 

 

4. A Přírodověda – Opakování – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 22. 6. - 26. 6. 2020 
 

úterý 23. 6. 2020 i čtvrtek 25. 6. 2020 

1. Pojmenuj živočichy na obrázcích. Pokud je to býložravec, vybarvi hvězdičku zeleně, 

pokud je živočich masožravec, tak vybarvi hvězdičku červeně, a nakonec jestliže 

je živočich všežravec, vybarvi hvězdičku žlutě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vylušti křížovku. V tajence najdeš název barviva, které obsahují všechny zelené 

rostliny. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proces, při kterém živé organismy přijímají kyslík a vylučují oxid uhličitý. 

2. Pevné skupenství vody.    3. Živočich, který se živí jinými živočichy.  

4.   Domácí zvíře, které nám dává mléko.  5. Zkratka zoologické zahrady.  

6.   Proces, při kterém rostliny vyrábějí z oxidu uhličitého kyslík.  

7.   Organismy dělíme do tří skupin: rostliny, živočichové a poslední skupinou jsou?  

8.   Živočich, který se živí rostlinami. 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, školní rok 2019/2020 

 

3. Dopiš k obrázkům skupenství vody. 

 

4. Dokreslením šipek přiřaď datum, název dne a roční období, které tímto dnem začíná. 

zimní slunovrat    21. 3.    podzim 

podzimní rovnodennost   21. 6.   zima 

jarní rovnodennost   23. 9.   léto 

letní slunovrat    21. 12.   jaro 

5. Spoj, co patří k sobě. 

křemen    ruda železa 

sůl kamenná   drahý kov a platidlo 

magnetit   potravinářství 

zlato    šperkařství, sklářství 

6. Doplň do tabulky název samce, samice, mláděte, podle toho, který člen rodiny chybí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Obilniny podtrhni žlutě, zeleninu zeleně, okopaniny hnědě, olejniny červeně, luskoviny 

modře, textilní plodiny fialově a pícniny oranžově.  

rajče, čočka, ječmen, řepa, mrkev, len, slunečnice, brokolice, kukuřice, fazol, brambor, konopí, 

žito, řepka, hrách, pšenice, zelí, oves, vojtěška 

Děkuji za spolupráci! Užijte si prázdniny a dávejte na sebe pozor.          Chytrová 
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4a_vl_rich_20_24_cerven_zadani   richterova@zsdolnikounice.cz      Mgr. Helena Richterova 

Vlastivěda 4. ročník 

OPAKOVÁNÍ  1: 

Zkus odpovědět na tyto otázky.   …………………………………………………………… 

       Jméno, třída   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Z jakého kmene byli první obyvatelé naší země? ------------------------------------------------------------ 

2. Proč vznikl Sámův kmenový svaz? -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Proč přišli bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj ? ---------------------------------------------------------------- 

4. Jak se jmenovala nejstarší slovanská abeceda ? -------------------------------------------------------------- 

5. Jak se nazývá patron české země? ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Další český světec sv. Vojtěch je z  jakého rodu? ------------------------------------------------------------- 

7. Co jsou hlavní znaky románských staveb? --------------------------------------------------------------------- 

8. Který král byl nazýván král železný a zlatý? ------------------------------------------------------------------ -- 

9. Který král byl poslední král z rodu Přemyslovců? Proč nenastoupil na trůn další Přemyslovec? -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. V jakém hradě Karel IV. uchovával Svatováclavskou korunu a korunovační klenoty? -------------  

                   

     počet chyb: známka 

                        1 -2 1 

          3 -4              2 

          5 -6              3 

          7 -8  4 

             9 -10            5    ……………………………………….. 

       Tvoje známka: 
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OPAKOVÁNÍ 2: 

Zkus odpovědět na tyto otázky.   …………………………………………………………… 

       Jméno, třída 

1. Proč byl Karel IV. nazýván „Otcem vlasti“? ----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Jaké jsou znaky gotických staveb? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Mistr Jan Hus kritizoval církev za rozmařilý život a prodávání ----------------------------------------------------- 

4. Úspěšný husitský hejtman se jmenoval--------------------------------------------------------------------------------- 

5. Jak pro husity skončila bitva u Lipan? ----------------------------------------------------------------------------------- 

6. Jak se jmenoval „ král obojího lidu“, nebo byl taky nazýván husitský král? ------------------------------------ 

7. Jak se jmenoval rod, který vládl skoro 400 let v českých zemích z Vídně? ---------------------------------------- 

8. Jaké město si zvolil za své sídlo Rudolf II.? -------------------------------------------------------------------------------- 

9. Jaký vynález velmi pomohl k šíření knih? ----------------------------------------------------------------------------------- 

10. Jaké jsou znaky renesančních staveb? Mají i parky? -------------------------------------------------------------------- 

 

    počet chyb: známka 

                        1 -2 1 

          3 -4              2 

          5 -6              3 

          7 -8  4 

             9 -10            5    ……………………………………….. 

       Tvoje známka: 

     

 



 

   


