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

Zadání úkolů na období od 18.5. do 22.5. 2020 

 

pondělí   18.5.   

A opět je před námi nové učivo, ale bez obav se do něj pustíme a zcela jistě je úspěšně zvládneme! 

Zapiš si do sešitu:  

nadpis: Shoda přísudku s podmětem 

 Opiš si žlutý rámeček na str. 168:  

Pokud je sloveso v přísudku v minulém čase, shoduje se s podmětem nejen v osobě, čísle, 
ale i v rodě. Např. Kočka se vyhřívala na sluníčku. Ježek v noci hlasitě dupal. Sluníčko příjemně hřálo. 

Následující text opiš do sešitu a podtrhni v něm věty s nevyjádřeným podmětem. Za větu napiš do 
závorky podmět a přísudek podtrhni vlnovkou. Také v ostatních větách (kde je podmět vyjádřen) 
podtrhni rovnou čarou podmět a vlnovkou přísudek (základní skladební dvojice): 

Nastalo období, kdy odkládáme zimní bundy a užíváme si jarní výlety. Naše první cesta vedla 
do ZOO. Vylíhnutým ptáčatům už narostla první peříčka. Opice si vesele poskakují na větvích 
stromů. Lvi se líně protahují ve stínu stromu. Minulý týden se zde narodilo mládě medvěda. 
Ve stánku s občerstvením jsem si koupil párek v rohlíku. Asi budu ZOO navštěvovat častěji.  

Čtení: čti vlastní knihu 

úterý       19.5. 

Zapiš si do sešitu:  

nadpis: Podmět rodu středního  

Pokud je podmět v množném čísle rodu středního, má sloveso v přísudku v koncovce -a. 

 Např. Žluťounká kuřata zářila v trávě jako sluníčka. Děvčata tancovala. 

Učebnice s. 170 / cv. 5 –  Ve větách v druhém odstavci (Koťátka …pelíšku) urči podmět a přísudek 
(vypiš do sešitu). Všimni si, že stejná pravidla pro shodu podmětu s přísudkem platí i pro podmět 
nevyjádřený. 

středa     20.5. 

Zapiš si do sešitu:  

nadpis: Podmět rodu ženského  

Pokud je podmět v množném čísle rodu ženského, má sloveso v přísudku v koncovce -y. 

Např: Dívky si povídaly. Kytky odkvetly. Vázy se rozbily. Ženy nakupovaly. 

Zapiš si do sešitu:  

nadpis: Podmět rodu mužského. 

Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského životného, má sloveso v přísudku v 
koncovce -i. 
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Např: Chlapci běhali. Psi štěkali. Lvi lovili. Gepardi rychle běželi. 

Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského neživotného, má sloveso v přísudku v 
koncovce -y. 

Např: Stroje pracovaly. Vlaky jely. Autobusy čekaly. Hrady se postupně rozpadaly.  

 

Sloh: vyhledej si informace (encyklopedie, internet, nauč. knihy) o sv. Václavovi 

čtvrtek     21.5. 

 Přepiš si dané cvičení do sešitu. V každé větě urči základní skladební dvojice. Podmět podtrhni čárou, 
přísudek vlnovkou. 

 Pádla se vodákům zlomil____ .  Letadla se vznesl____ do vzduchu. Světla nečekaně zhasl____ . 
Květiny ve váze uvadl ____. Matky minulou neděli oslavoval ___. Pěkné chvíle se rozplynul ____. 
Zedníci na stavbě tvrdě pracoval ____. Dělníci v továrně právě odpočíval ____.  

Domy se dříve vytápěl ____ kamny na uhlí. První telefony se těm dnešním příliš nepodobal ____. 

 

Čtení: věnuj se četbě vlastní knihy 

 

pátek        22.5. 

Převeď následující věty do množného čísla a přepiš si je do sešitu. Dej si do barevného kroužku 
koncovku příčestí minulého. U každé věty si také vyznač podmět a přísudek. 

Jídlo nám velice chutnalo. Letiště bylo kvůli vichřici uzavřené. Koupaliště se zaplnilo lidmi. Okno se 
průvanem zavřelo. Dívka dostala těžký úkol z matematiky. Písnička rozeznívala celý dům. Aničce tekla 
po tváři slza. Neznámá slečna se hlasitě smála. Chlapec se zařadil do zástupu. Na stavbu dorazil první 
stroj. Zápas právě začal. Sportovec trénoval na olympiádu. Žák psal diktát. 

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

Na žádost některých dětí přikládám ještě jednou ČTENÁŘSKÝ LIST ke čtené knize. 

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

Přeji hodně radosti při objevování nových poznatků!    J. Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:   

 



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

Zadání úkolů na období od 18.5. do 22.5. 2020 

 

 

pondělí 18.5. 

uč. str. 15 / cv. 1, 2, 3, 5, 6 – ústně 

 uč. str. 15 / cv. 4 – Zapiš si do sešitu. 

úterý     19.5.    

Překresli si a přepiš do sešitu: 

 

Zapiš si do sešitu: 

Jednu polovinu z daného čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme dvěma. Jednu čtvrtinu z daného 
čísla vypočítáme tak, že dané číslo dělíme čtyřmi. Jednu osminu z daného čísla vypočítáme tak, že 
dané číslo dělíme osmi. 

uč. str. 16 / cv. 9 a 10 – ústně 

středa  20.5. 

GEOMETRIE 

Nadpis  do sešitu: ROVNOBĚŽNÍK 

 Tato  cvičení si narýsuj do sešitu: 

 uč. str. 14 / cv. 1 (Ke svému narýsovanému rovnoběžníku si zapiš vrcholy a strany rovnoběžníku)., 

 cv. 2 , 3, 4 (Barevně si vyznač strany rovnoběžníku v předchozím cvičení a změř si a zapiš délku 
úseček |MN| = ……. cm a |KN| = ……. cm.) a cv. 5. 

čtvrtek  21.5. 

uč. str. 17 / cv. 12 a cv. 17– do sešitu 

pátek  22.5. 

Zopakuj si a vypočítej do sešitu:  
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uč. str. 15 / cv. 7 – první 2 příklady  

uč. str. 16 / cv. 11 – první sloupec vlevo (první 2 příklady) + nezapomeň na zkoušku 

uč. str. 17 / cv. 16  

 

 

POSÍLÁM DALŠÍ OSKENOVANÉ STRANY TŘETÍHO DÍLU UČEBNICE. 

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

                                                                                                                       J. NAVRÁTILOVÁ 





 

 

 

 



 





 

 



 



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

Zadání úkolů na období od 18.5. do 22.5. 2020 

 

Úterý 19.5. 

Unit 25: Přečti si úvodní text na s. 52 / cv.1 (v učebnici) a pokus se jej přeložit – ústně a 

potom si projdi slovesa ve tvaru -ing – ve cv. 2 / 52. Zkus si vzpomenout na čas, jehož 
součástí tato slovesa ve tvaru -ing jsou. Už jsme si to říkali. Když se něco děje právě teď 
v tomto okamžiku. Např. I am swimming. Právě plavu. You are diving. Ty se potápíš (děje se 
to právě v této chvíli, ve které to říkáme). V otázce: Are you diving? Tak a nyní přejdeme 
k tvoření tzv. -ing tvarů.  

 Pokud je na konci slovesa -e, tak odpadá (jako bys ho vygumoval(a) a přidáš -ing. 

Například: come – coming (vidíš, že e zmizelo) 

 Když končí sloveso na souhlásku a před ní je jedna krátká samohláska, tak souhláska 
se zdvojuje – najednou jsou tam místo jedné hned dvě stejné souhlásky. Například u 
slovíčka swim – swimming, run – running, … 

 Ne vždy však dochází ke zdvojování souhlásky. Tak je tomu v případě, když se na 
konci slovesa objeví tzv. němé -e. Např. take – taking; Nebo když jsou na konci 
slovesa souhlásky dvě za sebou, tak také nedojde ke zdvojování. Např. sing – singing. 
A nakonec je tomu tak i v případě, když předchází dlouhá samohláska, tak souhláska 
na konci se také nezdvojuje. Např. read (čteme dlouze ríd) – reading 

 Souhláska se zdvojuje u víceslabičných sloves, když je přízvuk na konci. V nepřízvučné 
slabice se však nezdvojuje. Např. listen – listening 

Asi ti to už hlava nebere, tak si prostě jen zapamatuj, že u některých sloves se souhláska 
zdvojuje a nejlepší je naučit se to na konkrétních slovesech. Postupem času si tvary 
zapamatuješ. Poučky, které jsem ti napsala, vytiskni a nalep si do svého sešitu, máš-li 
možnost. Alespoň si vypiš příklady sloves, které jsem uvedla nebo je najdeš v učebnici ve 
žlutém rámečku s gramatikou na s. 52. 

Středa 20.5. 

A nyní se podívej do pracovního sešitu na str. 52 – 53! 

Vypracuj cv. 1-3 / str. 52 a cv. 4 na s. 53 

Máš-li chuť, tak si spusť ŠKOLÁKOV nebo WocaBee 

Pátek  21.5. 

V PS na s. 53 doplň cv. 5 a 6 a pro zájemce jsem opět přiložila nepovinný pracovní list, který 
si můžeš jen projít, věty se naučit nebo si ho rozstříhej a zahraj jako pexeso. Další PL vylušti. 

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

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

Radostné a pohodové učení!      J. Navrátilová 
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I am watching TV.  

 

 

 

 

 

Právě sleduji  

televizi.   

 

 

My birthday is in 

December.  

 

 

Mám narozeniny 

v prosinci.  

 

 

Winter comes in 

December.  

 

 

 

 

Zima začíná 

v prosinci. 

 

 

Tom’s mum is 

washing clothes. 

 

 

Tomova maminka 

právě pere prádlo. 

 

 

 

The flowers are  

on the table.   

 

 

   

 

Květiny jsou  

na stole. 

 

  

 

 

Summer months  

are very hot.  

  

 

 

Letní měsíce jsou 

velmi horké.  

 

 

 The new school 

year starts in 

September. 

 

 

 

 

Nový školní rok 

začíná v září. 

 

 

My dad is a driver.  

 

 

Můj tatínek je řidič.  

 

 

This is a present  

for you.  

 

 

 

 

Toto je dárek pro 

tebe. 

 

 

 

My mum is a shop 

assistant.  

 

 
 

 

Moje maminka je 

prodavačka. 

 

 

 

 

I am sitting on  

the chair.  

 

 

 

Právě sedím  

na židli. 

 

  

 

 

We have got  

a lot of animals. 

 

 

Máme mnoho 

zvířat. 

 

 

You are listening to 

the radio.   

 

 

 

Právě posloucháš 

rádio.   

   

 

My sister  

likes shopping. 



 

 

 

 

 

 

 Moje sestra 

má ráda 

nakupování. 

 

 

Tom plays football 

on Mondays. 

 

 

Tom hrává  

v pondělí fotbal. 

 

My sister  

is wearing  

a black skirt. 

 

Moje sestra  

má na sobě černou 

sukni.  

 

 

Look at the 

beautiful picture. 

 

 

Podívej se na ten  

nádherný obraz. 

 

 

I like Czech and 

Maths. 

 

Mám rád   

češtinu a 

matematiku. 

 

 

 

Tom is wearing 

black trousers. 

 

 

Tom má na sobě 

černé kalhoty. 

 

 

Spring starts in 

March. 

 

 

Jaro začíná v 

březnu.  

 

  

My dad is reading  

a newspaper. 

 

 

Můj tatínek právě 

čte noviny. 

 

 

Jane is at school. 

 

 

Jane je ve škole.  

 

 

My sister reads 

comics. 

 

 

Moje sestra čítává 

komiksy. 

 

 

I want to be  

a driver. 

 

 

Chci být řidičem. 

 

 

 

 

My mum’s dress 

is black and white. 

 

 

Šaty mé maminky 

jsou černobílé. 

 

 

You’re my best 

friend. 

 

 

Jsi můj nejlepší 

přítel. 

 

 

I like singing and 

dancing. 

 

 

Mám rád zpívání a 

tancování. 

 

 

 



 

 

 

 

Create five words 

 (colours). 

 HTEWI  > __ __ __ __ __ 

 ALBKC > __ __ __ __ __ 

 PPELRU > __ __ __ __ __ __ 

 IPNK  > __ __ __ __ 

 WLOELY > __ __ __ __ __ __ 

 
 

 



4. B Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 18. 5. - 22. 5. 2020

pondělí 18. 5. 2020 

Úkol č. 1:

Na youtube si pusť video OKOPANINY: https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg. 
Dnešním tématem jsou brambory – lilek brambor. Video si pusť celé – zopakuješ si řepu a nově 
se podíváš na brambory. 

Úkol č. 2:

Učebnice str. 37 si žádá tvé přečtení – lilek brambor. 

Úkol č. 3: 

Zápis do sešitu s datem 18. 5. 2020. Obrázek k zápisu s popisem rostliny (stonek, list, květ, 
hlíza).

Lilek brambor

- základní potravina člověka

- nejobvyklejší příkrm

- přivezen do Evropy z Jižní Ameriky koncem 16. století

- na zahrádce se okopává, na poli oborává

- vysazují se části hlíz s očky

- na podzim se sklízí podzemní stonkové hlízy – brambory

- škůdce – mandelinka bramborová

Zajímavost – některé lidové krajové názvy brambor: zemáky, erteple, kobzole, krumple, 
   okroše, jablóška, zemčátka, grule.

středa 20. 5. 2020

Úkol č. 1: 

Hrách setý, učebnice str. 38, přečíst, prosím. 

1

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

Zápis do sešitu s nadpisem Luskoviny a datem 20. 5. 2020. 

Hrách setý

- lusky – plody → luskoviny

- popínavá rostlina s bílým květem

- v luscích sladké šťavnaté zelené hrášky → semena → luštěniny

- polévky, saláty, přílohy k masům

- jednoletá rostlina

Mezi luskoviny dále řadíme fazol, čočku, sóju, cizrnu. 

Úkol č. 3:

Určitě víš, že luštěniny jsou našemu zdraví prospěšné. Zkus mi do sešitu napsat proti jakým
onemocněním luštěniny fungují (hrách, čočka, fazol, víc po tobě nechci).

Pokud si nejsi úplně jistý, pročti si tuto webovou stránku: https://www.vyzivovi-poradci.cz/proc-
je-dobre-jist-lusteniny. 

 Středeční úkol č. 3, prosím, vyfoť a pošli na moji mailovou adresu do 26. 5. 2020.

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené emailové 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_18_22_kveten_zadani  
Vlastivěda  
4.B 
 
Richterová Helena  
Nové zadání: 

Pondělí:  Husitské války. Život po husitských válkách. 

V učebnici si přečti str. 38 -40. Na str. 39 odpověz na otázky 1-3. 
 
Zápis: 
 

Křižácké výpravy – pokračování 

 

 Bitva u Domažlic  
Křižáci utekli bez b______, když slyšeli rachot husitských 
z____________ a mohutný zpěv husitského chorálu – válečné písně 
„K______ s____ b_______ b______________“.  
 
 

 
Ani …………………….. armády křižáků nedokázaly husity porazit.  
Husité se ale rozdělili na ty, co stále chtěli bojovat a na ty, co už 
nechtěli bojovat. Ti se přidali ke katolíkům, kteří uznávali krále 
…………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Bitva u Lipan  
Setkala se zde dvě vojska – jedno h____________ z Tábora, druhé 
vojsko tzv. p_________ j_______________ (ti, kteří už nechtěli dále 
válčit). Husité byli p___________ a padl i jejich vůdce Prokop 
H______, který vedl vojska po smrti Jana Žižky.  
Touto bitvou v Čechách h _____________ války 
s________________.  
                 

 
České království t____________ husitskými válkami. Byly 
vypalovány kostely, kláštery i celá města. V těchto bitvách byl 
zřejmě vypálen i k___________ v Dolních Kounicích. Husité 
podnikali válečné výpravy i do okolních z_______.  

 
 

Život v českých zemích po husitských válkách.        
Právoplatným českým králem byl………………………………………,ale odpor 
Čechů a husitské války mu nedovolily ujmout se vlády. Rozhodující sílu měli   



………………… ……………………………….. Neustále mezi sebou vedli…………………. 
…………………………o majetek a vládu ve státě.    Obyvatelé byli rozděleni na…… 
……………………………………,……………………………….. . Vyznavači husitství založili 
Církev“ Jednota bratrská. „Říkalo se jim také Čeští bratři. 
Čeští bratři vydávali……………………..  …………………………Zasloužili se o rozvoj 
českého jazyka a české vzdělanosti. Knihy se začaly zhotovovat……………………..  
 

Poznámka: 
Bible Kralická  –  bible Českých bratří, která se tiskla v Ivančicích. Potom, pro utajení, byla 
tiskárna převezena do Kralic. 
Čtvrtek: 

 Král Jiří z Poděbrad – husitský král. Přečti si učebnici str.41, 42, odpověz na otázky 1 až 6 na 

str.42. 

Zápis: 

Král Jiří z Poděbrad 

Jiří z ………………………………………..se stal s……………………….celého království, 

protože dědic trůnu …………………………………………. byl ještě …………………… . 

Když náhle onemocněl a zemřel, zvolil zemský sněm za českého krále právě 

………………………………………………………. .Vládl …………………………, ale v zemi 

udržel mír. Část nespokojené šlechty se proti němu spojila s ………………………….. 

…………………………………………. .České vojsko M…………… z………….. , ale král Jiří s ním 

uzavřel mír a …………………..jej. Matyáš dohodu……………………………, nechal se zvolit 

……………………………………. a odtrhl od Čech …………………………………………………….. . 

Král Jiří pokládal za nejvyšší ……………………………………  ……………………..Vyslal posly ke 

dvorům evropských……………………………………., aby se napříště všechny spory řešily 

……………………………………… . Jeho plán nenašel …………………………… .Novým českým králem se  

stal syn polského krále………………………………………………………………………… . 

 

Na You tube se podívána:Zničená země, Jiří z Poděbrad. 

Vyplň tento kvíz: https://forms.gle/6uMYp9FZNeqbyWYh8 , 

Přeji pohodové učení a krásné májové dny. Richterová 

https://forms.gle/6uMYp9FZNeqbyWYh8

