
4.A – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 4. 5. – 8. 5. 2020 

 

4. 5. 

• 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. (Nezapomínej, že na podmět se vždy ptáme 1. pádovou 
otázkou.) 
 
Lenka půjde dnes odpoledne do knihovny. Známá maminky pracuje v dětském oddělení. 
Ona už dobře ví, které knihy Lenku nejvíce zajímají. V knihovně bývá vždy hodně dětí. Ale 
dnes tam jsou jen ony. Paní Veselá Lence ukazuje nové knížky. Jedna hned skončí 
v Lenčiných rukách. Lenka se už těší domů.  

 
5. 5.  

• Přepiš si jednotlivé věty do sešitu. V každé větě podtrhni slovesa vlnovkou a podmět čárou. 
Pokud bude ve větě podmět nevyjádřený, napiš ho za větu do závorky. V každé větě také 
vyznač svorkami skladební dvojice.  
 
Michal si připravuje věci do školy. Skládá je pečlivě do batohu. 
Tatínek opravuje mamince žehličku. Přinesl si na to nářadí. 
Lenka přišla z knihovny. Hned si šla číst do pokoje. 
Maminka ještě nepřišla domů. Odpoledne šla ke kadeřnici.  

 
6. 5. 

• uč. str. 165 – Přečti si béžový rámeček.  
Zápis do sešitu:  
nadpis: Několikanásobný podmět 
Několikanásobný podmět je vyjádřen několika výrazy, které jsou odděleny čárkami nebo 
spojeny spojkami.  
Např. Petr, Lukáš a Matěj neodevzdali úkol. Maminka s tatínkem jeli na nákup.  

• uč. str. 165/cv. 3 – Přepiš si tyto věty do sešitu. V každé větě si podtrhni přísudky vlnovkou 

a podměty rovnou čárou.  

 

7. 5.  

• uč. str. 166/cv. 4 a) i b) – ústně 

• uč. str. 167/cv. 2 a 168/cv. 3 – V obou cvičeních si ústně v každé větě urči podmět 

a přísudek.  

 

8. 5. – státní svátek 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
 
Milí žáci, nezapomínejte ve svém volném čase také na četbu z vlastních knížek. Někteří z vás 
mi máte do 8. května zasílat váš první čtenářský list.   tř. uč. Monika Kiszová 



4.A – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 4. 5. – 8. 5. 2020 
 
 

 



 



 
 
 
 



 

 
 
 
 



4. 5. – Začínáme nové téma – ZLOMKY. 

• uč. str. 12/cv. 1 – Přečti si.  

• Podívej se na video:  
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA 

 

• uč. str. 12/cv. 2, 4 – Můžeš si vyzkoušet doma. Na volný papír si narýsuj 3 kružnice a 5 
čtverců. Dané geometrické útvary si zohýbej podle daných nákresů v zadání v učebnici. 
Vezmi si pastelku a podle zadání si ve cvičení 2 vybarvi jednu poloviny, čtvrtinu a osminu 
kruhu. U cvičení 3 si vybarvi podle daného zadání jednu čtvrtinu čtverce.  

 
5. 5.  

• Pro názornost: Vybav si např. tabulku čokolády, která má 24 stejných čtverečků.  

 
Jeden čtvereček je 1 , dva čtverečky představují  2  a celá tabulka představuje 24  (1 celek) .  

                          24                                                24                                                24  
 
Zápis: (Přepiš si a překresli do sešitu.) 
nadpis: ZLOMKY 
Zlomek vznikne rozděleném celku na části.  
 
Z čeho se zlomek skládá: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA


 
 

• uč. str.13/cv. 5 – Přečti si.   
 
6. 6. 
GEOMETRIE – ROVNOBĚŽNÍKY 

• podívej se na krátké video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE 

 
zápis:  
nadpis: ROVNOBĚŽNÍKY 
Čtyřúhelník, který má každé dvě protější strany rovnoběžné, se nazývá rovnoběžník.  

• uč. str. 10/cv. 1, 2, 3, 4 a str. 11/cv. 5, 6 – Projdi si ústně. 

• uč. str. 11/cv. 7 – Narýsuj si podle zadání do sešitu.   
Zapiš si také porovnání úseček: AB    CD, BC    AD. 

• uč. str. 11/cv. 8 – Narýsuj si podle zadání do sešitu.  
Zapiš si také porovnání úseček: AB    CD, BC    AD.  

 
7. 5. 

• Podívej se na video:  
https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw 

 

• uč. str. 13/cv. 6 – Nakresli si, vybarvi danou část a v podobě zlomku zapiš do sešitu.  

• uč. str. 13/cv. 9 – Ústně si přečti zápis zlomků.  
 
8. 5. – státní svátek  
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail. 
 
Milí žáci, ať se vám v rámci nového učiva daří. tř. uč. Monika Kiszová 

https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE
https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw


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

Úkoly na období 4. května až 8. května 
 
4. 5. 

Unit 25 – In the park 

Nejprve si zapište do svého sešitu Vocabulary jako obvykle slovíčka z WB s. 71, procvičte si je na cv. 1 a 4 s. 52 

a 53 ve WB.  

 

6. 5. 

Vypracujte cv. 2, 3 s. 52 a cv. 5, 6 s. 53 z WB 

 

8. 5. 

Státní svátek 

 

 

Pro zájemce něco navíc, je to dobrovolné: 

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

 

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


4. A Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 4. 5. - 8. 5. 2020

úterý 5. 5. 2020 

Úkol č. 1:

Pozn. Hlavním produktem obilnin jsou obiloviny (obilky/cereálie), vedlejším produktem je sláma. 

Přečti si v učebnici text o Obilovinách, str. 36. Prohlédni si obrázky.

Úkol č. 2:

Do sešitu napiš zápis. Nezapomeň na nadpis a datum 5. 5. 2020.

Obiloviny 

 kořeny svazčité

 stonek - stéblo duté s kolénky

 plody = obilky

 jednoleté byliny

Úkol č. 3:

Vylušti křížovku

1. Obilí s krátkými vousy je …

2. Pšenice, žito, ječmen jsou …

3. Nadzemní část rostliny spojující 
    kořen s květem se jmenuje ... 

4. Zrna jsou ukryta v …

    (napiš jako podst. jm., 1. p., č. j.)

1

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

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


čtvrtek 7. 5. 2020

Úkol č. 1:

Prohlédni si prezentaci Obiloviny na internetu:

http://www.iss-slany.cz/bezkridy/pdf/DVOLE_SUROVINY2_01.pdf 

Úkol č. 2:

Na  otázky  z  konce  prezentace  odpověz  písemně  do  sešitu  (na  otázky  č.  3  a  5,  prosím,
neodpovídej!). Odpovědi najdeš v prezentaci.

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová

2

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

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
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Vlastivěda 4. A, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, zadání 4. 5. – 8. 5. 2020 

 

 Zopakuj si formou kvízu, co si pamatuješ o životě ve středověku.  

Upřesnění – jestliže je některá otázka hodnocena více body, má víc možných opovědí. 

Při jejím neúplném splnění je 0 bodů, i když je třeba část dobře.  

Odkaz: https://forms.gle/bQszSRyGStYGf8G5A,  

 

Eviduji si splnění všech kvízů a u některých mi ještě splnění chybí. Pokud jsi 

dlužníkem, klikni na odkazy a udělej si je!       

https://forms.gle/EYuPKYdgPUuBX3bX8  Karel IV. 

https://forms.gle/EdkDR81S115E5WfEA, Lucemburové na českém trůně 

https://forms.gle/iptgY8g2cFNEgyno8,  Vláda přemyslovských králů 

Podle zaslaného řešení si zkontroluj minulý zápis v sešitě a oprav případné chyby. 

 

1. JAN HUS A JEHO DOBA 

Přečti s text v učebnici na str. 32, 1. a 2. odstavec. Proveď zápis do sešitu. 

Po Karlu IV. nastoupil a trůn jeho syn _________, který už neměl takové 

________________.  

Zesílilo utiskování ____________, šířila se neustávající drobná _________.  

Největší nespokojenost vyvolávala _________.  

Mnozí kněží žili v ___________ a začali prodávat _______________. 

 

2. JAN HUS A JEHO DOBA 

Přečti si text v učebnici na str. 32 (pokračování) a 33, udělej zápis do sešitu. 

Nejznámější ________, který vystupoval proti hříšnému životu kněží byl 

mistr ______ ______. 

Kázal v kapli ___________ v Praze. Vyzýval církev, aby se vzdala majetku 

a pomáhala __________ a______________.  

Ta ho prohlásila za ________. Na církevním sněmu v ____________ měl 

své učení ____________. 

Neodvolal, tak byl jako kacíř _____________________ upálen. 

 

 

Internet: Dějiny udatného českého národa - Václav IV., Gotická móda, Jan Hus 

 

Přeji ti hodně úspěchu v učení a příjemně strávené dny. Marie Straková 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/bQszSRyGStYGf8G5A
https://forms.gle/EYuPKYdgPUuBX3bX8
https://forms.gle/EdkDR81S115E5WfEA
https://forms.gle/iptgY8g2cFNEgyno8

