
4.B – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Jana Navrátilová 
e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 
období: 15. 6. – 19. 6. 2020 
 
Milí žáci, už nás čeká jen opakování a procvičování učiva. 
 
15. 6. 

 uč. str. 196/cv. 1 – Doplň přes průsvitku čárky v tomto cvičení a zdůvodni jejich psaní. Zapiš 
si vzorce všech souvětí z tohoto cvičení do sešitu.  

 Přepiš si tyto věty do sešitu. Doplň v nich i, y . V každé větě vyznač skladební dvojice.  

V__tek b__dlí na s__dl__šti.  

       V__sledek záv__sí na vaší p__l__ .  

       Na l__žařském v__cv__ku se dětem l__b__lo.  

       Zdeněk pop__soval v__robu kysel__ny s__rové.  

       V__těze přiv__tal__  zástup__  l__dí.  

       Po hladině plaval__ l__sky a b__lé labutě.  

       Sestra mi om__l prom__nula.  

       Plam__nek sv__čky s__čel a prskal. 

 

16. 6.  

 uč. str. 197/cv. 3 – Opiš si toto cvičení do sešitu. Doplň v něm vynechaná písmena 
a napiš vzorce všech souvětí v daném cvičení.   

 Splň první dva úkoly jazykového rozboru – cv. 1 a 2. 
 

17. 6. 

 uč. str. 198/cv. 1 – ústně  

 uč. str. 198/cv. 2 – Napiš do sešitu.  

 Splň další dva úkoly z jazykového rozboru – cv. 3 a 4. 
 

18. 6. 

 uč. str. 203/cv. 8 – Napiš toto cvičení podle zadání do sešitu. 

 Splň zbývající dva úkoly jazykového rozboru – cv. 5 a 6. 
 

19. 6. 

 uč. str. 203/cv. 9 a), c) – ústně 

 uč. str. 204/cv. 10 – ústně 

 V následujících větách doplň vynechaná písmena a vyznač skladební dvojice. Věty si 
přepiš do sešitu. 

 
Chlapci běhal__ na hřišti v nevhodné obuv__.  



 
Housata se batolil__ v trávě.  
 
Honza, Jirka a Petr vyhrál__ závod.  
 
Stavební stroje v__dával__ nepříjemné zvuky.  
 
Kytky ve váze už dávno uvadl__.   
 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
 
 
Milí žáci, přeji vám, ať se vám v opakování získaných znalostí daří. 
 
tř. uč. Jana Navrátilová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jazykový rozbor: 

 

 

Nad smrkovým lesem vykouklo ranní slunce. Vrcholky stromů ihned zjasněly, zlatá záře se 

 

 

rozlila na všechny strany. Les omamně zavoněl a ptáci zpívali. 

 

1. Napiš větné vzorce souvětí. 

 
2. V souvětích vyznač základní skladební dvojice. 

 

3. Urči v textu slovní druhy. 

 

4. U sloves urči osobu, číslo, způsob a čas: 

 

 osoba číslo způsob čas 

zpívali     

unesete     

kup     

pospíchá     

 

5. U daných sloves utvoř infinitiv. 

 

 

 

6. U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor: 

 

 pád číslo rod vzor 

ptáci     

na olši     

nad lesem     

 



4.B – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Jana Navrátilová 
e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 
období: 15. 6. – 19. 6. 2020 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



15. 6. 
zápis: Opiš si ho, nebo nalep do sešitu. 
 
nadpis: Kladná, záporná celá čísla a nula 
Znaménkem + (plus) se někdy označují čísla kladná (větší než 0), např. 1, 2, 3, 4. 
Znaménkem – (mínus) se vždy označují čísla záporná (menší než nula), např. – 1, – 2, – 3, – 4.  
Nula není ani kladné, ani záporné číslo.  
 
Celá čísla znázorňujeme jako body na číselné ose. Vpravo od nuly jsou znázorněna celá čísla 
kladná, vlevo od nuly celá čísla záporná.  
 

 
 

 uč. str. 45 a 46 – Přečti si béžové rámečky. 

 uč. str. 45/cv. 1 – Podívej se na tabulku s grafem a pokus se ústně odpovědět na otázky 
pod grafem.  

 uč. str. 46/cv. 5, 6 – ústně 

 uč. str. 46/cv. 7 – Vypočítej do sešitu. 
 
16. 6. 

 uč. str. 51/cv. 20 – Vyřeš slovní úlohu do sešitu. 

 uč. str. 51/cv. 21 – Vypočítej do sešitu první 4 růžové rovnice i se zkouškou.  

 uč. str. 57/cv. 9 – Cvičení si též napiš do sešitu. 
 
17. 6. 

 Vypracuj přiložený pracovní list na zopakování geometrických těles. 
 
18. 6. 

 uč. str. 51/cv. 16, 22 a 23 – Vypočítej do sešitu. 
 
19. 6.  

 uč. str. 57 / cv. 1, 2, 3, 4, 6, 7 – Vypočítej si tato cvičení na průsvitku. 
 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail. 
 
Milí žáci, přeji vám, ať se vám v opakování učiva daří!  
 
tř. uč. Jana Navrátilová 



 
 
 
 



 
 

 



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

Zadání úkolů na období od 15.6. do 19.6. 2020 

 

 

Úterý 16.6. 

Unit 28 – opakování 

V pracovním sešitě si doplň na s. 58 / cv. 2 a 3  

PS s. 59 / cv. 4, 5 a 6 

Středa 17.6. 

Unit 29 – práce s textem  

Přečti si  pohádku v učebnici na s. 60, 61. Je to obdoba naší ČERVENÉ KARKULKY. Snaž se jí porozumět 
za pomoci slovíček dole na s. 61. Překládej ústně. 

 

Pátek  19.6. 

V PS na s. 60 vypracuj cvičení 1 a 4 

V PS na s. 61 vypracuj cvičení 5, 6, 7 

 

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

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail.  
Radostné a pohodové učení!      J. Navrátilová 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


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

 

4. B Přírodověda – Na louce – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 15. 6. - 19. 6. 2020 

 

pondělí 15. 6. 2020  

Dostáváme se k novému tématu – ekosystém louka. Každý z vás již na louce byl a ví, jak louka 

vypadá. Vzpomínáš, jakou jsi cítil vůni? Jak tě šimrala tráva na noze? Jak kolem tebe poletovali 

motýli? Vybavuješ si, jak bzučel hmyz? 

Úkol č. 1: Myšlenková mapa – doplň, co se ti vybaví, když řekneme slovo LOUKA. 

 

  

 Pracuj do sešitu. Datum 15. 6. 

 

Úkol č. 2: Přečti si článek. 

Původně se louky vyskytovaly jen v údolích řek, na stepích a na svazích hor. S rozvojem 

zemědělství byla vymýcena velká část lesů a nahrazena loukami a poli. Louka v údolí řeky vypadá 

jinak než horská louka, která zase vypadá jinak než louka v nížině. 

S novou tváří krajiny se změnily rostliny i zvířata zde žijící. Na loukách nerostou dřeviny a v 

bylinném patru převládají traviny. Louky se několikrát do roka sečou. Pokud trávu spásá dobytek, 

hovoříme o pastvinách. 

Louky se sečou dvakrát do roka. Na jaře rostliny vykvetou a vytvoří semena. Na konci 

června louky posekáme, porost usušíme. Tomuto prvnímu pokosení říkáme senoseč. Seno 

využijeme v zimě ke krmení. Na konci léta kosíme podruhé, sklízíme otavy. 

Úkol č. 3: Zápis do sešitu, nadpis Louka, datum 15. 6. 2020. 

 luční květiny (kopretina, zvonek…) 

 různé traviny (srha, kostřava, …) 

 živočichové (hmyz, hraboši, …) 

 sekání luk – senoseč, otava 

 louka pro pastvu → pastvina

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


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

 

 

středa 17. 6. 2020 

 

Úkol č. 1: Poznej rostlinu a spoj se správným názvem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2: Poznej živočichy a spoj název se správným obrázkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ať se daří!           Děkuji . Chytrová 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


 

4b_vl_rich_15_19_cerven_ zadani          richterova@zsdolnikounice.cz   Mgr. Helena Richterová 

Vlastivěda 4. ročník 

Zadání 1: 

Prostuduj si učebnici str. 55, 56. Odpověz na otázky na str. 56. 

Zápis: 

     Osvícený panovník Josef  II. 

     Nejstarší syn Marie Terezie ……………………………………. pokračoval v ……………………………………......... 

      Proto se mu říká …………………………………………… panovník. 1. Zrušil …………………………………………… 

poddaní se mohli volně ……………………………………., mohli si vybrat ………………………………………………. 

nadaní žáci ……………………………… …………………………………. i v církevních školách. 

2. Vyhlásil ………………………………… …………………………., moc katolické církve omezil zrušením 

mnoha …………………………………………., bohužel byly zrušeny bohaté klášterní ……………………………… 

Zavedl jednotný jazyk pro všechny - ………………………………….., která se používala na úřadech,  

vyučovala se ve školách. 

Čeští ………………………………………………. začali na podporu českého jazyka vydávat …………………… 

Překládali do češtiny díla světových spisovatelů. Velkou roli sehrálo i české divadlo. 

 

Nastávalo české národní ……………………………………………… 

 

 Zadání 2: 

Na You – tube se podívej na Dějiny udatného českého národa: Školská reforma Marie 

Terezie,Osvícenci v českých zemích, Josef II. 

 

Vyplň prosím, tento kvíz: https://forms.gle/uSLjPSJ9NLTrWMd3A , 

Přeji pěkné a pohodové učení. Richterová 

 

 

mailto:richterova@zsdolnikounice.cz
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