
Přírodověda 4. ročník  - dopravní výchova – Chytrová - 

chytrova@zsdolnikounice.cz -  18. 3. – 24. 3. 2020 
 

středa 18. 3. 2020 

Jdi na internet: 

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_3_rocnik_082019

.pdf 

1. Pracovní list OPAKOVÁNÍ 

Úkoly č. 1 a 2 vypracuj do sešitu 

Úkol č. 3 přečti a prodiskutuj s rodičem 

2. Do sešitu nakresli jízdní kolo s jeho plnou výbavou a správně popiš. 

 

pondělí 23. 3. 2020 

První pomoc 

Jdi na internet: 

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_Prvni_pomoc_1.s

tupen_082019.pdf 

Pracovní list STALA SE NEHODA 

Úkol č. 1 zapiš do sešitu čísla a názvy 

Úkol č. 2 napiš do sešitu správné pojmenování 

Úkol č. 3 číselný postup zapiš do sešitu 

Jdi na internet:  

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4_rocnik_082019

.pdf 

Pracovní list V OHROŽENÍ 

Úkol č. 1 do sešitu myšlenkovou mapu 

Úkol č. 2 zapiš do sešitu správné řešení 

Úkol č. 3 Zahraj si s rodiči na telefonní hovor na linku 155 
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4b_vl_rich_18_24 _zadání 

Vlastivěda 

Richterová Helena 

richterova@zsdolnikounice.cz 

období:  18-24/3 

 Opakování: www.skolakov.eu 

 - vlastivěda 4-třída 

Podívám se a vyplním:  

- Něco o prvních Přemyslovcích 

- Život za vlády Přemyslovců 

- První Přemyslovci  - test 1 

- První Přemyslovci  - test 2 

Nové zadání: 

18.3. – Kosmova  Kronika česká  str.17 -18. 

 

Zápis do sešitu:  

Kosmova Kronika česká:  

O historii se dozvídáme především z knih, kterým říkáme ………………. Nejstarší z nich je 

Kronika………………… Jejím autorem je ……………….. Nepsal  ji česky, ale……………………………… 

Protože pro nejstarší  období  neměl spolehlivé zprávy, zaznamenal staré…………………….. 

V dalších záznamech se snažil vypsat vše pravdivě. 

 

23.3. – Dědičný královský titul uč. str. 19- 20. 

 

Zápis do sešitu: 

Získal ho Přemysl Otakar I. – Zlatá bula sicilská  - uznání dědičného královského titulu. 

- Nástupnictví  prvorozeného syna. 

-  

- Vzrůstala vážnost českého státu. 

- Osídlovaly se neobydlené oblasti. 

- Vznikaly nové vesnice a středověká města. 

- Začíná stavební sloh, který se nazývá gotika. 

 

Na You-tube se podívám na Dějiny udatného českého národa na: 

Vratislav II, Kosmas, Zmatky na přelomu 11. a 12. století. 

mailto:richterova@zsdolnikounice.cz
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Aj – 4. B – Navrátilová                navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 18.3. do 24.3. 2020 

Unit 20 

18.3.  

Učebnice s. 43 

cv. 4 – naučit se slovní spojení 

cv. 5 – přečíst si věty a říkat si je zpaměti a zapsat do sešitu věty doplněné slovíčky z nabídky 

v rámečku 

PS s. 42 / 1, 2, 3 

20.3. 

Učebnice s. 43 

Zopakuji si slovíčka a postup vaření podle s. 42 a dále cv. 6 / 43 – ústně  

PS s. 43 / 4, 5 

24.3. 

Zapsat postup podle obrázkové osnovy do sešitu – učebnice s. 43 / 6 

PS s. 43 dokončení – cv. 6, 7  

K procvičování využít on-line programy – například www.ucebnice-online.cz.  
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Čj – 4. B – Navrátilová                 navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 18.3. do 24.3. 2020 

středa 18.3. 

Slovesa – učebnice s. 136 

 Přečíst si cv. 1 a postupovat podle zadání – úkoly pod textem 

 Nastudovat si tabulku s přehledem na s. 140 

SLOH: popsat do sešitu vybranou věc v několika větách (asi 6 vět) 

čtvrtek 19.3. 

Učebnice na s. 137 / 2, 3 

Cvičení si projdu ústně a do sešitu zapíši řešení tajenky ze cv. 2 a všechna 

slovesa ze cv. 3 s uvedením osoby  

Využiji procvičování na internetových stránkách ŠKOLÁKOV, WEB RYŠAVÁ a 

zaslané odkazy k on-line procvičování v předchozím e-mailu 

ČTENÍ – pokračování v četbě rozečtené knihy; čítanka s. 50 – 53 přečíst hlasitě 

Pátek 20.3. 

Učebnice s. 138 / 5 – rozhovor napsat do sešitu 

Vybrat si některý web k on-line procvičování 

Pondělí 23.3. 

Učebnice s. 139 / 6 – přečíst text, odpovídat na otázky pod ním; do sešitu 

zapsat čas, který slovesa vyjadřují 

Vybrat si některý web k on-line procvičování 

Úterý 24.4.  

Učebnice s. 141 / 7 – cvičení opsat celé a podtrhnout slovesa dle zadání 

Vypracovat pracovní list  

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


 

Slovesa pro čtvrťáky 

 

1. Ve kterém řádku jsou uvedena pouze slovesa? 

a) čtení – číst – jízda 

b) číst – psát – počítat 

c) bydlit – bydliště – obydlený 

d) umývat – umývání – cvičení 

 

2. Ve kterém řádku jsou pouze zvratná slovesa? 

a) četl sis – psal si – opisoval 

b) kreslil si – kreslil sis – kreslil 

c) česal se – psal sis – malovala se 

d) programoval si – vymlouval se – mluvil – počítal 

 

3. Ve kterém řádku jsou pouze jednoduché slovesné tvary? 

a) psal sis – pracoval – četl – učil se 

b) počítal – počítal jsem – počítal si 

c) opisoval – opisovali jste – hovořil 

d) budeme se učit psát – kreslili jsme – pokreslili jste – učil jsem se 

 

4. Ve kterém řádku jsou pouze složené slovesné tvary? 

a) budeme psát – psal jsi – psal sis 

b) kreslili jsme – kreslil sis – kreslíme 

c) budeme se učit – naučili jsme se – učili jste se 



d) poprosíme – prosíme – děkujeme – poděkujeme 



M – 4. B – Navrátilová                 navratilova@zsdolnikounice.cz 

 Zadání domácí práce na období od 18.3. do 24.3. 2020 

Jednotky délky; G: osa úsečky a střed úsečky 

středa 18.3.  

Učebnice s.38 / 1 – postupuj podle návodu do geometrického sešitu a zapiš si do něj růžové věty, 

porovnej úsečky; s. 38 / 2 – prohlédni si zelenou tabulku a podle ní narýsuj osu úsečky 

Matýskova matematika – geometrie pro 4. třídu s. 39 – 41 (rozklikni tato čísla) 

www.matyskova-matematika.cz. 

čtvrtek 19.3. 

Učebnice s. 44 a zaslaný přehled učiva v příloze e-mailu – nastudovat! Prohlédni si růžový rámeček! 

cv. 2 / 44 narýsuj do geometrického sešitu 

cv. 3, 4, 6 / 44 zapiš do sešitu M - D 

pátek 20.3.  

Vypočítej cv. 5 / 44 do sešitu M – D a využij ŠKOLÁKOV nebo jiné výukové programy na internetu 

k procvičování učiva 

pondělí 23.3. 

Spusť si video v Matýskově matematice – výukový program na internetu a přemýšlej, co měříme 

v mm, cm, dm a v m – alespoň 3 příklady na každou jednotku zapiš do sešitu 

www.matyskova-matematika.cz – na s. 37 – 39 jsou videa s převody jednotek 

úterý 24.3. 

Vyzkoušej další výuková videa v Matýskově matematice a zamysli se nad úlohami 7,8 na s. 44 

v učebnici. Výsledky svého zkoumání zapiš do sešitu 
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