
Čj_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 11.5. do 15.5. 2020 

 

pondělí   11.5.   

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.). Pokud bude ve větě 
podmět nevyjádřený, napiš ho za větu do závorky. 

 

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. Tatínek opravuje mamince 
žehličku. Přinesl si na to nářadí. Lenka přišla z knihovny. Hned si šla číst do 
pokoje. 

V čítance si přečti  „Příběhy a dobrodružství“ 
- E.Kastner, I.Procházková, 

   F.Langer, J.Havel            (str. 145-154) 

úterý       12.5. 

uč. str. 165 – přečti si béžový rámeček.  
Zapiš si do sešitu:  

nadpis: Několikanásobný podmět 

Několikanásobný podmět je vyjádřen několika výrazy, které jsou odděleny čárkami nebo 
spojeny spojkami.  

Např. Honza, Lukáš a Matěj zapomněli přijít do modelářského kroužku. Eva s Lenkou jely na 
prázdniny k babičce.  

uč. str. 166 / cv. 4 a) i b) – ústně 
uč. str. 167 / cv. 2 – ústně urči v každé větě podmět a přísudek 

středa     13.5. 

uč. str.168 / cv. 3 – ústně urči v každé větě podmět a přísudek 

Přečti si béžové rámečky na s. 168 a 169. 

uč. str. 169 / 2 – Farma – opiš druhý odstavec do sešitu (Kůzlata ….hříbata.) 

SLOH: Z českých dějin 
- vyprávění 

- reprodukce textu              str. 175-177 – projdi si cv. 1 – 4 ústně 

čtvrtek     14.5. 

uč. str. 170 / 4 – cvičení napiš v množném čísle do sešitu 
Přečti si a zapiš do sešitu béžové rámečky na s. 170 a 171 
Přes fólii doplň str. 171 / cv. 2 
Čtení: pokračuj v četbě vlastní knihy 
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pátek        15.5. 

Zapiš si do sešitu nadpis: PODMĚT MUŽSKÉHO RODU a opiš si béžový rámeček na str. 172 dole 

uč. str. 173 / cv. 2 napiš do sešitu 

Splň GOOGLE TEST: 

https://forms.gle/rXSJ3Cg2UyRKmqGx8 

 

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

Prosím pošli na můj e-mail vyplněný čtenářský list ke knize, kterou jsi četl(a).  

Netýká se těch, kdo už list poslal. 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

Přeji hodně radosti při objevování nových poznatků!    J. Navrátilová 

 

 

https://forms.gle/rXSJ3Cg2UyRKmqGx8


M_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 11.5. do 15.5. 2020 

 

 

pondělí 11.5. 

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

uč. str. 9 / cv. 15, 16 – Vypočítej do sešitu.  

uč. str. 9 / cv.19 – Poslední dva sloupečky vypočítej do sešitu. 

 

úterý     12.5.    

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 polovinu, čtvrtinu a osminu kruhu. U cvičení 4 si vybarvi podle 
daného zadání jednu čtvrtinu čtverce.  

 

středa  13.5. 

GEOMETRIE – ROVNOBĚŽNÍKY 

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

 

Do geometrického sešitu si zapiš 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.  
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čtvrtek  14.5. 

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: 

 



 

 

 uč. str. 13 / cv. 5 – Přečti si.   
 

 

pátek  15.5. 

 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.  
 

 

 

 

POSÍLÁM DALŠÍ OSKENOVANÉ STRANY TŘETÍHO DÍLU UČEBNICE. 

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

                                                                                                                       J. NAVRÁTILOVÁ 

 

 

 

 

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


 



 



 



 



 



Aj_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 11.5. do 15.5. 2020 

 

Úterý 12.5. 

Unit 24 

V učebnici na s. 50  si přečti text ve cv. 1 a pokus se jej přeložit – ústně.  

Podle cv. 2 na s. 50 v učebnici si nacvič krátké odpovědi – Yes, he does  /  No, he doesn’t 

Gramatika: přítomný čas prostý – nastuduj si žlutý rámeček dole na s. 50 v učebnici. 

Pozor na 3. os. č. j. (s) – např. he wants; v záporu he doesn’t want 

Středa 13.5. 

V učebnici na s. 51 si přečti věty ve cv. 5 a 6. 

Procvičuj si slovní zásobu starší i novou na základě vložených balíčků slovíček na: 

https://www.wocabee.app/ 

Pátek  15.5. 

Unit 25: Opiš si do svého sešitu na slovíčka slovní zásobu ze s. 52 – 53 v učebnici (dole 
v zelených rámečcích); v PS na s. 71. Slovíčka najdeš ve WocaBee, kde si naposlouchej jejich 
výslovnost (některá jsou doplněna obrázkem). 

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

Pokud chceš ještě nějaké úkoly navíc, tak můžeš luštit na dalších stránkách. 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

Radostné a pohodové učení!      J. Navrátilová 

Fruit and vegetables II 

VODOROVNĚ   SVISLE 

 2   avokádo    1   kapusta 

 4   malina    3   meruňka 

 6   česnek    5   lilek 

 7   salát    8   mandarinka 

 9   brusinka    10   borůvka 

 11   fazole    12   rybíz 

 12   květák 

 13   paprika 

 14   špenát 

 15   cibule   
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Podívej se na obrázek. Odděluj správně jednotlivá slova. 

                                                                                    

 

 



HEAD BODY INSIDE 

   

   

   

   

   

   

 

FRUIT AND VEGETABLES II. 
 



4. B Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 11. 5. - 15. 5. 2020

pondělí 11. 5. 2020 

Úkol č. 1:

Na youtube si pusť video Pěstování olejnin a obilnin: 

https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw. Stopáž určená pro tebe (obiloviny) začíná 
3:56 a končí 7:38. Video můžeš vidět klidně celé, neublíží ti to ;-). 

Úkol č. 2:

Do sešitu si napiš datum 11. 5. a sám si vytvoř odrážkový zápis, který vylepšíš obrázky obilnin. 
Zápis bude vycházet z videa, které jsi právě viděl, takže bude obsahovat všech 5 obilnin. Video 
si můžeš pustit několikrát, můžeš si ho i stopovat. Například:

Pšenice

- nejrozšířenější

- bílá mouka

- pečivo a těstoviny

- pěstuje se více než 8 000 let

středa 13. 5. 2020

Úkol č. 1: 

Přečti si text v učebnici, str. 38, řepa cukrová.

Úkol č. 2:

Pusť si video Okopaniny od začátku do 3:38: 
https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg. Dnes nás čeká jen řepa, brambory si 
necháme na příští týden.  

Úkol č. 3: 
Zápis do sešitu s nadpisem OKOPANINY a dnešním datem 13.5. 2020. K zápisu nakresli 
obrázek řepy cukrové a popiš ho (bulva/kořen, chrást/listy).

1

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

- vyšlechtěná plodina

- pěstuje se v úrodných nížinách, černozem s dostatkem vláhy a živin

- sklízí se bulva, ze které se vyrábí cukr louhováním teplou vodou

- bylina dvouletá

- zbytky z výroby cukru a chrástem se krmí dobytek

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
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 4b_vl_rich_11_15_kveten_zadani  
Vlastivěda  
4.B 
Vlastivěda  
Richterová Helena  
Nové zadání: 

Pondělí: Husitské války 

Přečti si v učebnici str. 34 -36. Význam slov s hvězdičkou si najdi v učebnici na str: 59 -62. 

Odpověz si  na  modré otázky na str.35 a na str.36. 

Zápis:  

Upálení mistra Jana …………… vyvolalo v Čechách veliké …………………………………….. . 

Jeho příznivci  HUSITÉ  se chopili ……………………………………., do znaku si dali kalich (na obrázku na  

vlajce).  Kalich pro husity byl symbol rovnosti všech lidí. V zemi nastaly obrovské nepokoje. Z kostelů  

a klášterů bylo vyhnáno  mnoho ……………………a………………………………. Hodně klášterů bylo vypáleno. 

I náš  klášter v Dolních ………………………………… 

  .Na začátku husitských válek umírá král……………………… na trůn se snaží dostat jeho bratr Zikmund 

 Lucemburský. Toho ale v českých zemích nenáviděli, protože podle husitů také  mohl za smrt 

mistra………………………………………….. Aby Zikmund…………………………. získal České království , začal 

 organizovat křižácké výpravy do českých zemí. ( Rytíři měli na zbroji znak kříže.) 

Křížových výprav bylo celkem pět a všechny skončily vítězstvím husitů. 

  

ČVRTEK :  město Tábor, jan Žizka, bitva u Sudoměře 

Zápis: 

Část husitů si vybudovala nad řekou Lužnicí ………………………město, které pojmenovali  

…………………………. . Tam přicházeli lidé, kteří chtěli žít podle učení mistra………………………………… . 

Když přišli, odevzdávali …………………  …………………………. ke společnému……………………………….. . 

Vytvářeli si vojsko. Vůdcem husitských vojsk se stal  zeman………………………..  …………………………….. 

Protože  husité ( sedláci)  neuměli bojovat mečem, ze země……………………   ……………………………  

 dal vyrobit  nebezpečné --------------------------. Z nákladních vozů sestavoval   …………………………..  



……………………………………. Do mezer mezi vozy umisťovali husité ………………. . Jan ……………………… 

nebyl nikdy …………………………. Před bitvami zpívali také  ……………………píseň : „ Kdož  sů  

………….....  ………………………………………. .  Žižka byl tak oblíben, že po jeho smrt isi část vojska říkala  

………………………… 

 

Učebnice  str.36 – bitva u  Sudoměře 

Zápis  

Bitva u  Sudoměře 

Vítězná bitva, kde husité porazili silné …………………………. . vojsko, vedené  králem Zikmundem. 

Bitva, kde Žižka využil ……………………………… ……………………………… . Nařídil rozestavit………………………. 

hradbu na úzké hrázi mezi dvěma …………………………………… . .Jeden  z nich byl vypuštěný. Koně s jezdci  

navlečenými do železných ……………………………. zapadali do …………………… a  husité je pobili 

svými cepy. 

Vyplň tento kvíz: 

https://forms.gle/pr7R4nVM6S6BkPPM6 

Na You tube se podívej na: Husité v boji za pravdu, Husité proti všem. 

 

 Jan Žižka 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


