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

Zadání úkolů na období od 1.6. do 5.6. 2020 

 

 
Celý tento týden tě čeká opakování shody podmětu s přísudkem.  
Připomeň si: 
Psaní koncovky v přísudku se řídí rodem podmětu. 
Je-li podmět: 
- rodu středního, příčestí minulé končí na -a. (např. Děvčata se smála.) 
- rodu ženského, příčestí minulé končí na -y (např. Včely bzučely.) 
- rodu mužského životného, příčestí minulé končí na -i (např. Muži pracovali.) 
- rodu mužského neživotného, příčestí minulé končí na -y (např. Keře rostly.) 
 
Pozor! Nezapomeň, že (ty) děti, oči, uši mají v příčestí minulém koncovku -y.  
 
1. 6. 

 Přepiš si toto cvičení do sešitu, nebo si ho tam vlep a dané cvičení doplň. 
 

 rod podmětu ukazovací zájmeno 
(ti, ty, ta) 

koncovka přísudku 

Muži se vrátil___ .    

Lavičky stál___ .    

Města se rozrostl__ .    

Výlety se konal___ .    

Kočky vyskočil___ .    

Kuřata zobal___ .    

Uši poslouchal___ .    

 

 uč. str. 177/cv. 1 – Projdi si ústně. 
 
2. 6.  

 uč. str. 177/cv. 4  – Ústně doplň vynechaná písmena a 3 vyznačené zelené věty si přepiš 
do sešitu. U těchto vět vyznač svorkami skladební dvojice. 

 uč. str. 177/cv. 2 – Projdi si ústně. 
 
3. 6. 

 Vystřihni si tato cvičení a vlep si je do sešitu, poté si je obě doplň.  
Doplň i, í, y, ý. Ve větách vyznač podmět a přísudek. 
Lízátka dětem velmi chutnal____ . Rychlíky měl____ zpoždění. Řidiči dodržoval____ dopravní 
předpis____ . Zahradu chránil____ vysoké zdi. Na nástěnce v___sel____ nejlepší výkresy. 
Letní noci byl____ teplé. Zrcadla na stěně se bl____štěl____ . Prostěradla se v noci 
shrnul____ . U tabule ležel____ barevné křídy. Policisté dopadl____ lupiče. Líp____ 
poskytoval____ příjemný stín. Z vedlejšího pokoje se oz____val____ podivné zvuky. Koně 
zdolal____ poslední překážku. Upl____nul____ tři dlouhé dny. Před domem na mě čekal____ 
kamarádi. Ps_____ děti poslouchal____ na slovo.  
Podtrhni ve větách podměty. Nevyjádřené podměty napiš do závorky. 
Dědeček hlídal kočárek s malým Ondrou. Tvrdě spal. (____________________) 
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Babička přinesla Emě panenku. Za chvíli ale měla utrženou ruku. (____________________) 
Jana si koupila bagetu. Byla moc malá. (____________________) Brzy měla zase hlad. 
(____________________) 
Maminka nám upekla bábovku. Byla ořechová. (____________________) 
Tatínek spravil vodovodní kohoutek. Celý týden kapal. (____________________) 
 
4. 6. 

 uč. str. 180/cv. 1, 2, 3, 4 – Udělej si tato cvičení na průsvitku. 
 
5. 6. 

 Pozor! Úkol na kontrolu: 
Přepiš si toto cvičení do sešitu, nebo si je vystřihni a nalep. Poté je doplň. Popros své 
rodiče, ať mi ho ofotí, či oskenují a pošlou na e-mail nejpozději do 8. června.  
 
Doplň vynechaná písmena. V každé větě vyznač podmět a přísudek. 
Ve škole děti namaloval____ lv____, holub____, pěnkav____, kos_____. 
Na obrázcích byl____ také čáp____.  
Květináče s muškáty stál____ na venkovních okenních parapetech. 
Jirka a Zbyšek stavěl____ sněhuláka.  
Dívky si hrál____ s panenkam____, chlapci si vyndal____ z krabice automobil____ . 
Auta na dálnici rychle jezdil____ . 
Bílé lístky odkvetlých třešní později opadal____ . 
Srdce jim strachem rychle tloukl____ .  

 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
 
Učení s chutí jde mnohem lépe, tak se snaž najít alespoň trochu radosti při opakování tohoto 
učiva.                                                                     J. Navrátilová 

 
 
 

 



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

Zadání úkolů na období od 1.6. do 5.6. 2020 

 

pondělí 1.6

 

úterý     2.6.   
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středa   3.6. - GEOMETRIE 

učeb. str. 42- zapiš si do geometrického sešitu nadpis: GRAFICKÝ ROZDÍL ÚSEČEK 

Podle cv. 1 si do sešitu narýsuj grafické znázornění úlohy, kdy tatínek odřízl z třímetrové laťky jeden 
metr. Vzpomeň si na úlohu, kdy jsme spojovali dvě různě dlouhé trubky (grafický součet úseček). 
Mezi úsečkami nesměla být žádná mezera – úsečky jsme přenášeli od bodu k bodu. Stejně tak 
postupujeme i při grafickém rozdílu úseček. Při grafickém rozdílu úseček nenanášíme úsečky za sebe, 
ale postupujeme při jejich nanášení zpět – zprava doleva (od větší úsečky odečítáme tu menší). 

Ve cv. 2 pozoruj obrázek, kdy úsečka AC je grafickým rozdílem úseček AB a CB.  

Zapisujeme: AB – CB = AC nebo také c – b = a 

Obdobně úsečka CB je grafickým rozdílem úseček AB a AC. Zapisujeme: CB = AB – AC nebo b = c – a 

                                

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-38/ 

Pokud už učivo s pomocí videí v MATÝSKOVĚ MATEMATICE chápeš, narýsuj do svého sešitu : 

str. 42 / cv. 3 a proveď kontrolu správnosti a přesnosti rýsování pomocí měření i výpočtem, jak je 
uvedeno v učebnici.  

 

str. 42 / cv. 4 – podle tohoto cvičení narýsuj do svého sešitu grafický rozdíl úseček oběma způsoby a 
zapiš si také postup uvedený v růžovém rámečku.  

 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-38/


čtvrtek  4.6. 

Průměr –viz. růžová poučka na s. 38 dole v učebnici 

– řeš tyto slovní úlohy do svého sešitu: 

1. V obchodě s potravinami měli v šesti policích konzervy pro kočky.  Ve spodní polici bylo 39 konzerv, 
v dalších 41, 53, 48, 12 a v nejvyšší polici jich bylo seřazeno 47. Majitel obchodu požádal prodavačku, 
aby je přerovnala tak, aby bylo v každé polici stejné množství konzerv. Kolik konzerv bude v každé 
polici? Zkus nejdřív zjistit, kolik konzerv je celkem ve všech policích a potom toto číslo vyděl počtem 
polic.  

Celkem konzerv  -   …………………… 

Počet polic           -   …………………… 

Konzerv v jedné polici  -  ……………………………………………………………………………………….. 

2.V sadu sklidili každý den v týdnu ze stromů jabloní různá množství jablek. V pondělí 380 kg, 
v úterý 290 kg, ve středu 400 kg, ve čtvrtek 120 kg a v pátek 310 kg jablek. Kolik kilogramů 
jablek sklidili v tomto týdnu celkem a kolik kg je to průměrně denně? 

Součet sklizených jablek za celý týden od pondělí do pátku - …………………………………..  kg 

Výpočet …………………………………………………………………………………………………………………… 

Počet dní  --------------------- 

Průměrně denně sklizeno  ………………………………………………………………………………………… 

Odpověď: …………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Paní učitelka ve škole měřila deseti dětem rychlost čtení (slov za minutu). Naměřila tyto 
hodnoty: 118, 110, 122, 116, 114, 98, 102, 104, 124 a 102 slov za minutu. Vypočítej 
průměrnou rychlost čtení těchto žáků. 

 

pátek  5.6. 

Ještě zůstaneme u průměru v učebnici na s. 38 – 39. 

učeb. s. 38 / cv. 3 – můžeš doplnit přes průsvitku (fólii) 

učeb. str. 39 / cv. 5 – zapiš do sešitu 

učeb. str. 39 / cv. 6 – ústně 

učeb. str. 39 / cv.8 – zapiš do sešitu 

 

Uč se s chutí a radostí a budeš překvapený(á), jak snadno a rychle si osvojíš nové poznatky. 

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 1.6. do 5.6. 2020 

 

Úterý 2.6. 

Unit 26 

učeb. str. 54 / cv. 2 – přečti si text a zkus jej přeložit (ústně) 

PS s. 54 / cv. 2, 3 – minule sis procvičoval(a) časové údaje, tak luštění dnů v týdnu by mělo 
být pro tebe snadné. 

Středa 3.6. 

učeb. str. 55 / cv. 4  - přečti si fialové a zelené věty a zkus jim porozumět (ústně) 

Unit 27 

Opiš si do svého sešitu na slovíčka slovní zásobu 27. lekce – v učebnici ji najdeš na s. 56 – 57. 
V PS je na s. 67. Nauč se tato slovíčka. 

Pátek  5.6. 

Novou slovní zásobu si upevni a procvič. K tomu ti pomůže v PS na str. 56 / cv. 1 a na s. 57 / 
cv. 4. Tato cvičení si vypracuj. Začni si opakovat i starší slovní zásobu od 23. lekce na blížící se 
test.  

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

 

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

Radostné a pohodové učení!      J. Navrátilová 
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4b_vl_1_5_cerven_zadani       richterova@zsdolnikounice.cz 

Vlastivěda  4.ročník, 1.-5. Červen 

Zadání 

1. V učebnici si prostuduj str. 48 až 50  – první polovinu stránky. Odpověz na modré otázky na str. 49. 

Zápis: 

V českých zemích narůstala………………………………………s vládou Habsburků. Císař a český král 

……………………………… sídlil ve ……………………., v Praze vládli jeho ……………………… Porušovali 

…………………………………… českých zemí a tak zástupci českých stavů přišli s úředníky jednat o 
nápravu. 

Došlo ke sporu a dva úředníci byli……………………………………….. Pražského  hradu. Zemský  

sněm  si pak zvolil jiného ……………………… Když se to císař Ferdinand II. dozvěděl, vytáhl se 

svým vojskem proti vojsku……………………   ……………………..  K bitvě došlo  na ………………….…… 

………………………. A císařští  vojáci v ní ……………………………. Císař Ferdinand II. dal pak   

popravit na……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Všem účastníkům povstání pak sebral veškerý ………………………………………………………………… 

Jediným povoleným náboženstvím  bylo vyznání……………………………………..Tisíce lidí  

odcházelo do ……………………, protože se hlásilo k jiným církvím. Jejich majetek, který tu  

zůstal, císař přiděloval…………………………………………… 

 

 

Poznámka: Panství   Dolní  Kounice  bylo v té době také konfiskováno( zabaveno), protože majitel 

nevyznával katolickou víru. Potom připadlo rodu Ditrichštejnů. 

I někteří měšťané z Dolních Kounic museli kvůli víře opustit české a moravské země. 

Třicetiletá  válka   Odpověz na otázky na str. 50. 

Zápis:  

Třicetiletá válka………………………… povstáním Čechů proti Habsburkům. Proti Habsburkům bojovaly 

I jiné země (…………………………………………….) Habsburkové si udrželi vládu nad svými zeměmi. 

České země krutě ………………………………………………… Cizí armády ………………………………… 

Ubývalo……………………………. Neměl kdo sít, sklízet, dobytek snědli vojáci. Nastala  doba Temna. 
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Na You- tube se podívej na: Bílá hora, Poprava sedmadvaceti českých pánů, Třicetiletá válka 

 

Zadání č. 2 

V učebnici si prostuduj str. 50,51. Odpověz na modré otázky na str. 51. 

Zápis: 

Jan Ámos Komenský 

Mnoho  ……………………………….. lidí z české země odešlo do ciziny.  Nechtěli 
přijmout…………………………………………. Mezi nimi byl i jeden z největších učenců té doby 

…………………………………………………… Jan Ámos Komenský byl uči………………………, správce 

a biskup Jednoty bratrské.(církev). Přemýšlel o tom, jak lépe vyučovat……  …………………………… 

Dříve se děti vše učily jen zpaměti. Nikdo jim nic nevysvětloval. Hlavní pomůcka byla rákoska ( pružná 
hůlka na bití). Nechtěl, aby se žáci učili vše zpaměti, ale aby ………………………………………………… Učit se  
má nejen slovy, ale vše názorně …………………………………. Proto má být v učebnicích plno 
………………………….. Jeho nejznámější učebnicí je …………………………….., 
česky………………………………………….. 

J.A.Komenského uznávala celá Evropa, jen domů se ………………………………..  ………………………………….. 

Zemřel v cizině a je pochován v holandském Naardenu. J. A. Komenský je nazýván……………………………. 

……………………………………. 

Na You- tube se podívej na : Jan Ámos Komenský 

Vyplň, prosím, tento test: https://forms.gle/7G65oW3fT5HQ71YU9 , 

Pohodové učení. Richterová 

 

 

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

4. B Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 1. 6. - 5. 6. 2020 
 

pondělí 1. 6. 2020    ZAJÍC POLNÍ    učebnice strana 40 

1. Pojmenuj některé části těla zajíce. Použij nápovědu: slechy (sluch), světla (zrak), 

         huba (chuť), přední běhy (pohyb), 

         zadní běhy, pírko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Označ fajfkou, které stopy jsou zajíce polního. Následně si prohlédni styly běhu zajíce. 

 

a) nikým nerušen 

b) klasický běh 

c) zajíc utíká  

 

 

 

 

 

3. Spoj barevně, co patří k sobě: 

  samec    zajíče/zajíček    

  samice   zajíc/zaječák 

  mládě    zaječka/zaječice 

4. Vyber pravdivou větu o zajíci polním. 

a) Zajíc NEhrabe nory, odpočívá v dolíčku, v zimě se nechává zavát sněhem. 

b) Zajíc stejně jako králík hrabe nory, kde i přezimuje. 
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020    
     

5. Napiš, čím se zajíc polní živí. Odpověď najdeš v učebnici, str. 40, řádky 8 – 13. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Pokud můžeš, tak si zadanou práci vytiskni a pracuj přímo do listu. Nalep do sešitu. 

 Jestliže nemáš možnost tisku, prosím o splnění do sešitu – překresli, přepiš, zapiš. 

 Pracuješ pod nadpis Živočichové na poli, datum 1. 6. 

 

středa 3. 6. 2020   KOROPTEV POLNÍ   učebnice strana 41 

1. Pojmenuj obrázky: samec - kohoutek , samice - slepička, mládě – kuře/koroptvíče. 

 

 

 

    

 

 

2. Zakroužkuj jakou funkci má zbarvení koroptve: a) ochrannou  b) zvýrazňovací 

3. Podtrhni správnou variantu. Koroptev je pták: a) stěhovavý, b) stálý. 

4. Krmí koroptev svoje mláďata? Zakroužkuj odpověď. ANO x NE 

5. Vypiš, čím se koroptve živí: 

___________________________________________________________________ 

6. Napiš jedním souvětím, čím jsou koroptve na poli prospěšné?  

___________________________________________________________________ 

7. Nesprávné slovo škrtni: Koroptve si staví hnízdo na SKRYTÉM nebo VYVÝŠENÉM místě, 

vystýlají jej STÉBLY TRAV nebo VĚTVEMI. 

 

 Pokud můžeš, tak si zadanou práci vytiskni a pracuj přímo do listu. Nalep do sešitu. 

 Jestliže nemáš možnost tisku, prosím o splnění do sešitu – překresli, přepiš, zapiš. 

 Pracuješ pod nadpis Živočichové na poli, datum 3. 6. 

 

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

Ať se daří!        Děkuji . Chytrová 
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