
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 25. 5. – 29. 5. 2020 
 
25.5. 
zápis do sešitu:  
nadpis: Podmět rodu mužského 
Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského životného, má sloveso v přísudku 
v koncovce -i.  
Např. Chlapci se koupali. Koně cválali. 
Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského neživotného, má sloveso v přísudku 
v koncovce -y.  
Např. Stromy rozkvetly. Stroje vyráběly. 

• uč. str. 173/cv. 2 – Projdi si ústně.  

• uč. str. 174/cv. 5 – Projdi si ústně. 
 
26. 5. 

• uč. str. 174/cv. 6 a) i b)– Projdi si ústně. U každé věty si urči podmět a přísudek. 

• Přepiš si toto cvičení do sešitu. Doplň v něm i,  y. V každé větě si podtrhni podmět čárou, 
přísudek vlnovkou.  

 
Čáp____ odlétl____ . V zahrádce rozkvetl____ tulipány. Orl____ kroužil____ nad pol____ . 
Papíroví draci ulétl____ . Rytíři bojoval____ kopím____ . Na zdech v____sel____ jelení parohy. 
Sněhuláci roztál____ . Dědečkovy vlas____ zešedivěl____ . Navštívil____ nás naši přátelé. 
Ve sklepě stál____ plné pytle brambor.  
 
27. 5.   

• Přepiš si, nebo si vlep toto cvičení do sešitu. Cvičení si doplň a v každé větě vyznač podmět 
a přísudek.  
 
Vlci (vzor: ________) v noci vyl____ . Jeleni (vzor: ________) se pásl____ u lesa. Stol____ 
(vzor: ________) byl____ vyrobené ze dřeva. Muži stál____ na tramvajové zastávce 
a povídal____ si. Traktory (vzor: ________) oral____ pole. Květy (vzor: ________) ve váze 
uvadl____ . Mixéry (vzor: ______) se rozbil____ . Papíry (vzor: ______) se roztrhal____ . 
Občané (vzor: ________) volil____ nového prezidenta. Na řece houkal____ parníky (vzor: 
________).  Češi (vzor: ________) vyhrál____ .  

 
28. 5.  

• uč. str. 174/cv. 6 – Projdi si ústně. U každé věty urči podmět a přísudek. Najdi v článku 
několikanásobný podmět. 

• uč. str. 174/cv. 7 a) – ústně, b) – do sešitu 
 
29. 5.  

• Přepiš si, nebo si vlep toto cvičení do sešitu. Doplň i, í, y, ý. V každé větě si vyznač podmět 
a přísudek.  



a) Ve cvičení vyhledej zvratná slovesa. 
b) Ve cvičení vyhledej větu s nevyjádřeným podmětem. 
c) U každého podmětu urči vzor.  
 
Dnes se chlapci vydal____ na průzkum lesa. A co všechno viděl____ a slyšel____? 
Strom____ jim tiše šuměl____ nad hlavam____ . Rozkvetlé keře sladce voněl____ . Hříbky 
vystrkoval____ své hnědé hlavičky z mechu. Z dálky se ozýval____ datl____ . Na mýtině se 
pásl____ srnci. V potůčku se proháněl_____ pstruz_____ . Nad pasekou poletoval____ 
motýl_____ . V květech bzučel_____ čmeláci.  
 

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

Milí žáci, přeji vám, ať se vám v učivu stále daří.  
Nezapomínejte také na četbu z vlastních knížek, abyste mi včas stihli vypracovat druhý 
čtenářský list za toto pololetí. Termín pro odevzdání druhého čtenářského listu je 14. června.  
 
tř. uč. Monika Kiszová 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 25. 5. – 29. 5. 2020 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



25. 5. 

• uč. str. 35/cv. 27 – Vypočítej si do sešitu.  

• uč. str. 34/cv. 20 – Vypočítej do sešitu.  
 
26. 5.  

• Udělej si na tomto odkaze krátký opakovací test na zlomky, ať vím, jak jsi novému učivu 
porozuměl(a).  
 

https://forms.gle/81CiyCXN65kgXyiE7 

 

• Začínáme nové učivo: Aritmetický průměr 
Zápis:  
Nadpis: Aritmetický průměr  
- součet všech hodnot vydělený jejich počtem 
• uč. str. 38/cv. 1 – Podívej se na způsob výpočtu. 

• uč. str. 38/cv. 2 – Vypočítej do sešitu.  
 
27. 5. 

• GEOMETRIE  
Zápis:  
nadpis: Grafický součet úseček 

• uč. str. 40/cv. 1 – Přerýsuj si do sešitu a napiš si k tomu tuto větu:  
Úsečka AC je grafickým součtem úseček AB a BC.  
Zapisujeme: AB + BC = AC  
      a + b = c 

• uč. str. 40/cv. 3, 4, 5 – Narýsuj si tato cvičení do sešitu.  
 
28. 5. 

• uč. str. 39/cv. 4, 7, 9 – Vypočítej do sešitu.  
 
29. 5.  

• uč. str. 39/cv. 10 – Z každého sloupce vypočítej 2 příklady do sešitu.  
 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  

 

Milí žáci, přeji vám mnoho sil a úspěchů při zvládání nového učiva.  

tř. uč. Monika Kiszová 

 
 

 
 

https://forms.gle/81CiyCXN65kgXyiE7
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Det


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

Úkoly na období 25. května až 29. května 
 
25. 5. 

Unit 27 – In the town  

Nejprve si zapište do svého sešitu Vocabulary jako obvykle slovíčka z WB s. 71, procvičte si je na cv. 1 a 4 s. 56 a 57 

ve WB. 

 

27. 5. 

WB s. 56 cv. 2 a 3 

 

29. 5. 

WB s. 57 cv. 5 a 6 

 

 

Pro ty, kdo chtějí procvičovat on-line: 

Části bytu - https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/home/exercises.html (některá slůvka 

neznáme, ale můžete se je přiučit nebo uhodnout) 

 

Příště bude opakování a zase test pro závěrečné hodnocení, kdo má čas a vše splněno, může již opakovat 

slovíčka U 23 - 28 

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/home/exercises.html


4.A_ vl _rich _ 25 _ 29 _ kveten  

Vlastivěda 4. ročník  

Richterová Helena, richterova@zsdolnikounice.cz 

Zadání  1 

Jagellonci.    Počátek vlády Habsburků. 

Přečti si v učebnici str. 43,44. Odpověz na modré otázky na str. 44. 

Zápis: 

 

……………………………………………………………………. z Polska byl slabým panovníkem. 

Nedokázal krotit sobectví českých pánů. Moravu a Slezsko připojil až po smrti krále 

……………………………………….. . Vladislav byl zvolen i ……………………………………………… . 

Ve střední Evropě tak vznikl základ velkého státního celku. Za vlády Vladislava II.  

došlo k velkým změnám na Pražském hradě. Byl vybudován ……………………………………….. 

………………… , v Praze postavena …………………………………………… , v Kutné Hoře chrám sv. 

……………………………...Král Vladislav Jagellonský pobýval většinou v ………………………. . 

V českých zemích vládli …………………………………..Největší vliv měli páni, kteří chtěli rychle 

bohatnout. Zabírali ………………………… svým poddaným, zvyšovali počet ……………………….., 

kdy museli poddaní ………………………………. Množily se ……………………………..svobodného 

stěhování. To vše vedlo k úplnému ………………………………….. 

Na Google si najdi obrázky Prašné brány, chrámu sv. Barbory, Vladislavského sálu. 

Na You – tube se podívej na: Jagellonci na českém trůnu. 

 

Zadání  1 – pokračování 

Na počátku vlády Habsburků 

Přečti si v učebnici  str.45, 46. Odpověz na modré otázky na str. 46. 

Zápis: 

 

mailto:richterova@zsdolnikounice.cz


 

České země součástí velké říše 

Na český a uherský dvůr byl zvolen………………………………………………………………………… 

Habsburkové byli mocný evropský …………………………………………………… Pod jejich vládou se spojily 

……………………………………. země,………………………………………… království se zeměmi  

…………………………………………Za sídelní město celé říše si zvolili……………………………………………. 

V českých zemích byly zásoby………………………………( Jáchymov, Kutná Hora). Čechy dodávaly  velké 

množství …………………………….., rozšiřoval se chov…………………………………., rozkvět 

zažívalo…………………………………………………, výhodné bylo vaření …………………………………. 

Ve městech se rozvíjela………………………… , k nejdůležitějším patřila výroba ……………………….. a  

…………………………. 

Pro další rozvoj řemesel a obchodu byla důležitá úroveň………………………………..  lidí a to čtení, psaní a  

počítání i znalost ……………………………… K tomu sloužily …………………….. školy, horší podmínky měly  

školy…………………………. Výborné školy byly pod správou ……………………  …………………………… 

Vzdělanosti výrazně napomáhal ……………………………….. . 

V té době se rozšířil umělecký směr- …………………………………………… Šlechtici si stavěli  

pohodlné …………………………. A nádherné ……………………, kolem pak…………………….. se vzácnými 

stromy s keři. Budovy, zahrady a prostranství měst zdobily…………………………., ……………………….. 

a zdobené kašny. 

Na Google vy vyhledej obrázek arkád. Najdi si na internetu renesanční stavby, např:  zámek Opočno, 

zámek v Českém Krumlově, měšťanské domy ve  Slavonicích…. 

Na You- tube se podívej na: Nástup Habsburků, Renesance. 

 

Zadání č. 2 – císař Rudolf II. 

Přečti si na straně 47 článek o Rudolfovi  II.  Odpověz na modré otázky na str. 47. 

Na You- tube se podívej na: Rudolf II.,  Astronomové na dvoře Rudolfa II. 

Zápis: 

 



 

Císař Rudolf II. 

Císař…………………………………………., král uherský a český si zvolil za své sídlo …………………………………… 

Přijížděla sem poselstva z mnoha zemí, usazovali se cizí vyslanci, zboží že vzdálených zemí přiváželi 

cizí obchodníci. 

Rudolf II. byl velmi………………………….., měl vědecké a umělecké záliby. Na svůj dvůr zval 

……………………………………..a …………………………………jako byli významní astronomové ……………………… 

……………a …………………………………….. Pracovala zde řada ………………………..a …………………………………….. 

Podařilo se mu vytvořit rozsáhlou sbírku………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Vyplň tento kvíz. https://forms.gle/tHa7RqPEktipsXDLA , 

Přeji příjemné a pohodové učení. Richterová 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/tHa7RqPEktipsXDLA


4. A Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 25. 5. - 29. 5. 2020

úterý 26. 5. 2020 

K ekosystému pole by bylo dobré ještě zmínit další plodiny jako jsou olejniny (slunečnice roční,
řepka  olejka),  pícniny (jetel  luční,  bojínek  luční,  srha  laločnatá,  lipnice  luční),  zeleninu a
textilní plodiny (len setý).  

Kromě hospodářských rostlin na poli rostou i plané rostliny – plevele – téma dnešního dne.

Úkol č. 1:
Učebnice strana 39, článek Plevely našich polí čeká na tvoje přečtení.

Úkol č. 2:
Zápis si přepiš nebo nalep do sešitu, datum 26. 5.:

Plevely

- ubírání vody a živin polním plodinám → snižování úrody

Kokoška pastuší tobolka – léčivka

Chrpa modrá – léčivé účinky, významná medonosná rostlina

Penízek rolní – léčivé účinky, i do salátů

Vlčí mák – symbol na počest vojáků padlých za 1. světové války

Pýr plazivý – prospěšný pro náš organismus (odvodnění, …)

Úkol č. 3: 

Pod zápis překresli tyto obrázky a správně je pojmenuj.

1

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


čtvrtek 28. 5. 2020

Křoviny v krajině mezi poli

Keře jsou rostliny, které řadíme mezi dřeviny - nemají kmen – jsou menší než stromy, ale zase
větší než byliny. Najdeme je v zahradách, lesích, kolem polí i v parcích. Jejich plody mnohdy
slouží  jako  potrava  lidem  i  živočichům.  Říkáme  jim  křoviny.  Poskytují  útočiště  různým
živočichům.

Úkol č. 1: 

Přečti si text o křovinách v učebnici str. 39. 

Úkol č. 2: 

Do sešitu si napiš datum 28. 5., nadpis Křoviny, piš zápis:

- úkryt pro živočichy - růže šípková – šípky, vitamín C, čaj

- místo k životu pro živočichy - trnka – trnky mají trpkou chuť, léčitelství

- hnízdění ptactva - líska - oříšky

- plody mohou sloužit jako potrava

- bez černý, ostružiník, brusnice borůvka, rybíz, srstka angrešt, ostružiník maliník

Úkol č. 3:

Na Google  obrázcích  https://www.google.cz/imghp?hl=cs si  vyhledej  všechny výše uvedené
křoviny a prohlédni si je. Do sešitu si dle obrázku z internetu namaluj černý bez, trnku a růži.

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené emailové adrese. 

Ať se daří! Děkuji . Chytrová
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020
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