
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 25. – 31. 3. 2020 

 

25. 3.  

 uč. str. 141/cv. 8 

 

26. 3. 

 uč. str. 142 a 143 – přečíst teorii ve žlutých rámečcích 

 uč. str. 143 – zápis do školního sešitu: opsat žlutý rámeček pod tabulkou 

nadpis: čas minulý 

Slovesný tvar zakončený na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la se nazývá příčestí činné.  

Tvar minulého času se tvoří z příčestí činného a tvarů pomocného slovesa být (jsem, jsi, jsme, 

jste).  

V 2. osobě jednotného čísla se u zvratných sloves připojuje k příčestí ses, sis: smál ses, přála 

sis.  

 uč. str. 142/cv. 11 – nadiktovat diktát do školního sešitu, poté společná kontrola podle 

učebnice 

 

 27. 3.  

 uč. str. 144/cv. 13 – do školního sešitu 

 uč. str. 144/cv. 14 - ústně 

 

30. 3.  

 uč. str. 128 – 130 - ústně (cv. 2 a 3 na str. 129 si žáci zkusí doma vypočítat, jedná se o 

mezipředmětový vztah s Matematikou) 

 pracovní list viz níže - cv. 1 (procvičování vzorů podstatných jmen) 

 

31. 3. 

 pracovní list viz níže – cv. 2 (procvičování vzorů podstatných jmen) 

 Oskenovaný, nebo ofocený pracovní list poslat na e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

do 31. 3., pracovní list bude poté oklasifikován.  

mailto:kiszova@zsdolnikounice.cz


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. Posílám rovněž čtenářský list (viz 

níže), aby si jej mohli mí žáci postupně vypracovávat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


PROCVIČOVACÍ CVIČENÍ – vzory podstatných jmen 

 

1. V koncovkách podstatných jmen doplňte i, í nebo y. Za doplněná podstatná jména 

napište do závorky příslušný vzor. 

Autobus___ (____________) brzy pokračují v cestě. Prožila jsem krásnou neděl___ 

(____________). Plyn se k nám dostává potrub___m (____________). Mezi trs___                            

(____________) tráv___ (____________) se třpytila voda. Hus___ (____________) postávají 

na návs___ (____________) a na hráz___ (____________) rybníka. Pstruz___ 

(____________) žijí v horských říčkách. V těsné obuv___ (____________) nás bolí nohy. 

Trouchnivé pařez___ (____________) světélkují. Holub___ (____________) zobají zrní. Nejvíc 

jsem obdivoval lv___ (____________) a žiraf___ (____________). Jídlo bez sol___ 

(____________) není chutné. Na pol___ch (____________) zrají klas___ (____________). 

Viděl jsem pohádku o král___ (____________) a o Honzov___ (____________). Blahopřál 

jsem vítěz___ (____________). Seznamte se s novými pravidl___ (____________). Rákos___ 

(____________) tiše šustilo.  

 

2. Napište daná podstatná jména v uvedených pádech a čísle. Napřed však v těchto 

tvarech napište příslušný vzor (do první mezery).  

 

a) údolí 7. p., j.č.  ______________ - ______________ 

b) větev 6. p., č. mn.______________ - ______________ 

c) dub 1. p., č. mn.  ______________ - ______________ 

d) kašel 3. p., č. j.  ______________ - ______________ 

e) pole 6. p., č. j.  ______________ - ______________ 

f) ryba 7. p., č. mn.  ______________ - ______________ 

g) čáp 1. p., č. mn.  ______________ - ______________ 

h) vůle 7. p., č. j.  ______________ - ______________ 

i) obraz 7 p., č. mn. ______________ - ______________ 

j) král 6. p., č. j.  ______________ - ______________ 

k) šroub 4. p., č. mn. ______________- ______________ 

l) náves 6. p., č. j.  ______________ - ______________ 

m) slovo 7. p., č. mn. ______________ - ______________ 

n) země 6.p., č. j.  ______________ - ______________ 

o) osel 4.p., č. mn.  ______________ - ______________ 

p) vosa 2.p., č. mn.  ______________ - ______________ 

q) datel 7.p., č. mn.  ______________ - ______________ 

r) mrkev 3. p., č. j.  ______________ - ______________ 

s) pytel 6.p., č. mn.  ______________ - ______________ 

t) mapa 1. p., č. mn. ______________ - ______________ 

 

 



ČTENÁŘSKÝ LIST 

 

Název knihy: …………………………………………………………………………………. 

Autor: …………………………………………………………………………………………… 

Nakladatelství a rok vydání: …………………………………………………………. 

Ilustrátor: ……………………………………………………………………………………… 

 

Hlavní postavy a jejich charakteristika: …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Stručný děj: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Co mě na knize zaujalo: ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Doporučil/a bych knihu? (zakroužkuj)  ano  /  ne  

 

Vlastní ilustrace ke knize:  

 

 

 

 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 25. – 31. 3. 2020 

 

25. 3. 

 GEOMETRIE: rýsování obdélníku a čtverce  

 nadpis do sešitu: Konstrukce obdélníku a čtverce 

  uč. str. 43/cv. 1, 2, 3 

 dobrovolně: cv. 4 

 

26. 3.  

 zápis do sešitu: 

nadpis: Jednotky hmotnosti 

 tuna (t), kilogram (kg) a gram (g) 

1 t = 1 000 kg 

1 kg = 1 000 g 

 

 uč. str. 45/cv. 2a) i b) – ústně 

 uč. str45/cv. 6 – do školního sešitu 

 

27. 3.  

 uč. str. 45/cv. 7 a 8 – do školního sešitu 

 

30. 3. 

 zápis do sešitu:  

nadpis: Jednotky objemu 

- hektolitr (hl), litr (l) 

1 hl = 100 l  

 uč. str. 47/cv. 2, 6 – do školního sešitu 



 pracovní list – procvičování probraného učiva 

 

31. 3. 

 uč. str. 47/cv. 7 – do školního sešitu 

 pracovní list viz níže – procvičování probraného učiva  

Oskenovaný, nebo ofocený pracovní list poslat na e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

do 31. 3., pracovní list bude poté oklasifikován.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiszova@zsdolnikounice.cz


MATEMATIKA – procvičování probraného učiva 

 

1. Násob písemně: 

 

a) 34 289   b) 28 126  c) 14 029  d) 11 678 

           __ . 19                 __ . 30         ___. 67          __ . 74 

 

 

 

 

 

2. Doplň:  

a) 6 km 968 m = _______________m = _______________ dm   

b) 48 cm 12 mm = _____________ mm = ______________cm 

c) 55 dm 41 cm =______________ cm = _______________mm 

d) 13 dm + 27 dm = ____________ dm = ______________ mm 

e) 50 dm + 30 dm = ____________ dm = ______________m  

 

3. Narýsuj osu m úsečky |EF| = 5 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Úkoly na období 25. až 31. března 

Dokončit cvičení ve WB s. 44 a 45 

Opakování Unit 15 až 21, následuje test, který vám příští týden zašlu, abyste si vyzkoušeli, jak učivo 

zvládáte. 

Stačí opakovat veškerou slovní zásobu těchto lekcí 

Vyzkoušej si slovíčka U 20 

https://forms.gle/gj6NDbLkMr7ToxPi6 

Výsledky uvidím i já, vyhodnotím si je. 

Pro zpestření výuky: 

www.jazyky-online.info  
 

https://forms.gle/gj6NDbLkMr7ToxPi6
http://www.jazyky-online.info/


Vlastivěda, Mgr. Strakova, strakova@zsdolnikounice.cz, 25. 31. 3. 2020 

 

1) Zápis do sešitu: 

 

GOTICKÝ SLOH 

 

Gotika je umělecký sloh, který plynule navázal na sloh 

r______________. 

Začal se projevovat od poloviny 12. století a pokračoval přibližně                                   

dalších 300 let. Stavěly se vysoké štíhlé stavby s okny ve tvaru 

l______________ oblouku, chrámové pilíře, stropy se zdobenou 

klenbou (např. kounický klášter Rosa coeli). 

 

 

2) Učebnice str. 20 a 21 nahoře. 

 

Zápis do sešitu: 

 

 ANEŽKA ČESKÁ 

 

Anežka česká byla dcerou krále _________________________. Využila 

všechen svůj majetek k pomoci ___________________. V Praze založila 

__________________________________. Katolickou církví byla 

prohlášena za __________________. 

 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz


Vlastivěda, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 25. - 31. 2020 

 

Ověření učiva – vyplněné ofoť a pošli na mou mailovou adresu. Straková 

 

GOTICKÝ SLOH 

Gotika je umělecký sloh, který plynule navázal na sloh r______________. 

Začal se projevovat od poloviny 12. století a pokračoval přibližně                                                            

dalších 300 let. Stavěly se vysoké štíhlé stavby s okny ve tvaru l______________ 

oblouku, chrámové pilíře, stropy se zdobenou klenbou (např. kounický klášter Rosa 

coeli). 

 

 ANEŽKA ČESKÁ 

Anežka česká byla dcerou krále _________________________. Využila všechen svůj 

majetek k pomoci ___________________. V Praze založila 

__________________________________. Katolickou církví byla prohlášena za 

__________________. 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz


    Chytrová 

 

Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  - Chýtřova  - 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 25. 3. – 31. 3. 2020 

Děkuji všem, kteří mi poslali ukázky prací svých dětí.  

čtvrtek 26. 3. 2020  

1. Přečíst v učebnici U lidských obydlí str. 25  

2. Zápis do sešitu: 

U lidských obydlí  

Společenstva v blízkosti lidských obydlí jsou uměle vytvořena člověkem. 

 okolí domů  

 zahrady 

 sady  

 parky 

 

Živočichové 

1. domácí zvířata 

 chovaná pro užitek 

o krávy, koze, ovce, prasata, slepice, kachny, husy, … 

 chovaná pro radost – mazlíčci 

o kočky, některá plemena psů, křečci, morčata, andulky, … 

2. volně žijící zvířata 

o ježek, myš, krtek, vlaštovka, jiřička, hlemýžď, … 

úterý 31. 3. 2020 

1. Zápis do sešitu 

Rostliny 

1. kulturní – rostliny pěstované záměrně člověkem 

a. hospodářské r. 

b. ovocné stromy a keře 

c. okrasné stromy a keře 

d. květiny k řezu 

e. okrasné květiny 

2. plané – volně rostoucí rostliny 

 

2. Jdi na internet a pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s 

3. Vyber si jednoho živočicha z videa a namaluj ho do sešitu. Obrázek mi, prosím, zkus poslat na mail.  

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s

