
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 27. 4.  – 1. 5. 2020 

 

27. 4.   

 SLOH – uč. str. 154 – Přečti si návod na sestavení stojánku. 
Do slohového sešitu si napiš tento zápis:  
nadpis: Popis pracovního postupu 
- Vyznačuje se přesným vyjadřováním a přehledností. Jednotlivé činnosti (fáze postupu) 
jsou zachyceny v přesné časové posloupnosti.  

      

ÚKOL: Vyber si jakýkoliv jednoduchý výrobek (např. si vzpomeň, co jste vyráběli v pracovní 

výchově) a do slohového sešitu si napiš popis pracovního postupu tvého vybraného výrobku. 

(Nezapomeň napsat nadpis tvého výrobku, pod to na řádek uveď pomůcky, které budeš 

ke svému výrobku potřebovat. Pak si nadepiš postup a pod tento malý podnadpis si piš 

v bodech jednotlivé kroky, jak jdou přesně za sebou při zhotovení tvého výrobku. 

K jednotlivým krokům můžeš použít číslice.) 

 

Příklad popisu pracovního postupu:   

Papírová dýně 

 

pomůcky: oranžový a zelený papír, šablony na lístky, nůžky a lepidlo 

 

postup: 

1. Oranžový papír velikosti A4 přehneme na polovinu, tu na další polovinu a tento krok 

zapakujeme ještě 2krát. (Výsledkem je 8 vyznačených pruhů na papíře.) 

2. Vyznačené pruhy na barevném papíře nastříháme. 

3. Do kříže lepíme k sobě spodní a horní pruhy papíru. (Výsledkem je oranžová koule 

tvořená pruhy papíru.) 

4. Ze zeleného papíru vystříháme jeden kratší úzký proužek a lístky podle šablony. 

5. Krátký zelený proužek papíru natočíme na tužku. 

6. Krátký stočený proužek a lístky nalepíme na horní část dýně. 

 

Pozor!!!  

Popros své rodiče, aby mi tvůj popis daného výrobku poslali nejpozději do 3. května na můj e-

mail. 

 

 téma: Podmět a přísudek 

Minulý týden jste se seznámili se stavbou věty a naučili jste se novými termíny - skladební 

dvojice a základní skladební dvojice.  

Zápis:  

nadpis: Podmět a přísudek 

Základní skladební dvojici tvoří podmět (= podstatné jméno) a přísudek (= sloveso).  

Na podmět se ptáme 1. pádovou otázkou Kdo? Co? 

Na přísudek se ptáme otázkou Co dělá podmět? 

(Poznámka: Při určování ve větách podmět vždy podtrhujeme a sloveso značíme vlnovku).  

 



 uč. str. 161 a uč. str. 162 – Přečti si béžové rámečky.  

 Přepiš si toto cvičení do sešitu. Doplň i, í, y, ý. Podtrhni podmět rovnou čárou a přísudek 

vlnovkou. 

Kl____ky u dveří se dříve v____ráběly z mosaz____ . V____tr v____vrátil dva v____soké 

topol____ . Po bezmračném neb____ plují beránky. Pěnkav____ zp____valy ve 

větv____ch. Stařena se belhala s otep____ slám____ na zádech. Z lesa se oz____vají 

datl____ . Vánek pohupoval stébl____ tráv____ .  

 

28. 4.  

 uč. str. 161/cv. 1 a) i b) – Přepiš si jednotlivé věty do sešitu. 

 

29. 4.  

Poznámka: Podmět je vždy v 1. pádě. Víme, že doplňuje přísudek. Nejčastěji bývá vyjádřen: 

- podstatným jménem (např. Lenka se učí.) 

- přídavným jménem (Známá maminky pracuje v knihovně.) 

- zájmenem (Ona tam byla.) 

- číslovkou (Jedna tam zůstala.) 

 

 Přepiš si toto cvičení do sešitu. Vyhledej v každé větě podmět a přísudek. Přísudek podtrhni 

vlnovkou a podmět čárou. Urči, kterým slovním druhem je podmět vyjádřen. Číslo slovního 

druhu nadepiš nad podmět.  

 

Sytý hladovému nevěří. Jablko nepadá daleko od stromu. Každý chvilku tahá pilku. Jeden 

za osmnáct, druhý je za dvacet bez dvou. Tichá voda břehy mele.  

 

30. 4.  

zápis:  

Podmět je buď vyjádřený (např. Petr chodí do posilovny.), nebo si ho můžeme 

z předcházejících vět domyslet, pak je nevyjádřený. (např. Cvičí tam s činkami.) 

(Poznámka: Víme, že se stále jedná v této situaci o Petra.) 

 

 uč. str. 162/cv. 1 a) i b) – Přečti si.  

 str. 163 – Přečti si béžový rámeček a podívej se, jak se značí nevyjádřený podmět. (Bývá 

vyjádřen zájmenem a píšeme ho do závorky). 

 Ústně rozhodni, zda se v daných větách jedná o podmět vyjádřený, nebo nevyjádřený. 

Děti si vyprávějí o plánech na prázdniny. Hanka pojede na skautský tábor. Byla tam už 

dvakrát. Lukáš poletí s rodiči k moři. Ještě nikdy letadlem neletěl. Dominik se přihlásil na 

stanový tábor na Šumavě. Stráví tam dva týdny s ochránci přírody. Moc se těší na nové 

kamarády. Zuzka se chystá k babičce na hory. Má v plánu mnoho výletů po hřebenech a 

horských chatách. Už si koupila nové pohorky a dobrý batoh. 

 

1. 5. – státní svátek 

 

Upozornění: Jelikož se měl do 8. 4. odevzdávat první čtenářský list za toto pololetí a mnozí 

z Vás mi čtenářské listy posíláte, chtěla bych zbývající z Vás také poprosit, aby mi svůj první 

čtenářský list poslali nejpozději do 8. května na můj e-mail. 

 

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

 

Milí žáci, přeji vám, ať se vám v rámci nového učiva daří.   tř. uč. Monika Kiszová 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 27. 4. – 1. 5. 2020 
 

 



 
 



 



 
 

 



27. 4. 

 uč. str. 7 a 8 – Podívej se na růžové rámečky a připomeň si jednotlivé termíny při početních 

operacích.  

 uč. str. 7/cv. 3 – první 4 příklady do sešitu 

 uč. str. 8/cv. 12 – první 4 příklady do sešitu 

 

28. 4. 

 uč. str. 7/cv. 6 – první 4 příklady do sešitu 

 uč. str. 8/cv. 8 a), b), c) 

 

29. 4. 

GEOMETRIE  

 uč. str. 6/cv. 1, 2, 4 a 5 – Narýsuj si tato cvičení do sešitu. Nejdříve si vždy udělej náčrtek. 

Náčrtek vždy děláme od ruky.  

 

30. 4. 

 uč. str. 8/cv. 11 – první 4 příklady do sešitu 

 uč. str. 9/cv. 14 – Podívej se na způsoby výpočtu. 

 uč. str. 9/cv. 16 – Vypočítej do sešitu.  

 

1. 5. – státní svátek  

 

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

 

tř. uč. Monika Kiszová 



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

Úkoly na období 27. dubna až 1. května 
 
27. 4. 

Unit 24 – Sports and games 

Nejprve si zapište do svého sešitu Vocabulary jako obvykle slovíčka z WB s. 71, procvičte si je na cv. 1 a 4 s. 50 

a 51 ve WB.  

 

29. 4. 

Vypracujte cv. 3 s. 50 a cv. 6 s. 51 z WB 

 

1. 5. 

Státní svátek 

 

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


Vlastivěda 4. A, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 27_1_duben_zadání 

 

1. Zopakuj si formou kvízu, co víš o Karlu IV.  https://forms.gle/uap69Wx4yxHcngG67,  

 

Život ve středověku za vlády Karla IV.  

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 28 a 29. 

Vysvětlení slov označených červenou hvězdičkou najdeš na str. 59 až 61, jsou řazena podle abecedy. 

Doplň zápis do sešitu (neposílej), následující týden zkontroluješ. 

 

ZÁPIS: 

Středověké vesnice a města 

Dlouhé období míru umožnilo nebývalý rozvoj h________________  a 

o____________. 

Vesnice tvořilo ___až___ domů. Rolníci byli p____________ krále, šlechticů nebo 

církve. 

Své vrchnosti odváděli  p________________ d________. 

Snižovala se r___________ a odvádění části ú_________. 

Nejvíce vzkvétala m________, největší byla P_______. Města byla chráněna 

p__________ a h_____________. 

Tvořily je m____________ domy, aspoň 1 k________, r_________. 

Nejbohatší skupinou obyvatel byli  o____________, nejdůležitější ř_______________. 

 

 

2. Život ve středověku za vlády Karla IV. (pokračování) 

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 30 a 31. 

Odpověz na modré otázky pod textem na str. 31 a přečti si (tamtéž) stručné shrnutí poznatků o 

středověkých vesnicích a městech. 

Doplň zápis do sešitu (neposílej). 

 

ZÁPIS: 

Středověká vrchnost 

Šlechta se rozdělila na p______ a z_________. 

První z nich žili v pevných h________, vlastnili rozsáhlá p_________. Pořádali 

h_________, rytířské t___________, věnovali se l_____ d_________ z______. 

Ti druzí obývali nevelké t________, vlastnili obvykle jen jednu v_____________. 

Oproti sedlákům byli ale s___________. Nechávali se najímat do v_______ nebo do 

služby na k___________ d_____. 

Nesmírně zbohatla c_________, kterou Karel IV. p_____________.  

Její hodnostáři (biskupové, kněží) často zapomínali na příkaz křesťanské chudoby. 

 

 
Přeji pohodové učení o naší (tedy i tvé) minulosti a hezké dny. Straková 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/uap69Wx4yxHcngG67


4. A Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 27. 4. - 1. 5. 2020

Vážení  a  milí  rodiče,  děti ,  prosím  přijměte  moje  poděkování  za
bezproblémovou  komunikaci ,  plnění  zadávané  práce,  odevzdávání  v
termínech . Velmi si vás všech vážím a obdivuji vás, že danou situaci zvládáte .

úterý 28. 4. 2020

Úkol č. 1:

Jdi  na  internet  a  pusť  si  toto  video:  https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk.  Je  to
video o našich ekosystémech. Můžeš ho vidět celé, ale pro mě bude stačit, když se posuneš na
8:45 a skončíš 16:55. Pokud si video pustíš 2x po sobě, uděláš dobře :-).

Úkol č. 2:

Do sešitu nakresli a popiš myšlenkovou mapu dle videa. Napiš vše, co se ti vybaví při slově
POLE. Nezapomeň na datum a nadpis Na poli. 

čtvrtek 30. 4. 2020

Úkol č. 1: Přečti si text Na poli v učebnici str. 35.

Úkol č. 2: Zápis do sešitu s datem 30. 4. Zápis můžeš vylepšit obrázkem. 

Na Poli

pole jsou uměle vytvořena člověkem

orná půda

boj s plevely a škůdci

zemědělství

plodiny

Rostliny na poli

obilniny

okopaniny

luskoviny

olejniny

zelenina

průmyslové rostliny

V případě jakýchkoli nesrovnalostí mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese. 

Chytrová

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

