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

Zadání úkolů na období od 1.4. do 7.4. 2020 

 

 

 

středa  1.4. 

Vypracuj on line test, na nějž dostali rodiče odkaz do e-mailu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe80MMjpDEYYr7KMfgf1iNyfnDuuPV6DAPrQ4AFK80r0
PVP4g/viewform?usp=sf_link 

SLOH: Návštěva zámku – učebnice s. 130 / 5 c) – upravenou zprávu napiš do sešitu a ofocené pošli 

e-mailem 
 

čtvrtek 2.4. 

Učebnice na s. 144 / 14 – napiš celé do sešitu a pošli ofocené e-mailem 

Čtení: přečti si v čítance s. 57 – 59 včetně vysvětlivek pod článkem a do sešitu odpověz na 3. 

otázku pod textem (nezapomeň zapsat také název článku a autora) a pošli e-mailem 

pátek 3.4. 

Procvičuj si češtinu na některé z internetových stránek zaslaných v předchozích zadáních 

uč. str. 142/cv. 11 – nadiktovat diktát do školního sešitu, poté společná kontrola podle 

učebnice 

 

pondělí 6.4. 

Opakuj si učivo „skloňování podstatných jmen“ a „slovesa“ a pusť si videa na youtube 

https://www.youtube.com/results?search_query=sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+podsta

tn%C3%BDch+jmen 

https://www.youtube.com/results?search_query=slovesa+cesky+jazyk 

 

Čtení: pokračuj v četbě vlastní knihy a po jejím dočtení vyplň přiložený čtenářský list 

úterý 7.4.  

Zapiš si nebo vytiskni a nalep do svého sešitu poučky o slovesech: 

Slovesa 

 Slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají, co se s nimi děje. Mají různé tvary, 

časují se. Některá slovesa jsou zvratná (se, si) – například mýt se, pamatovat si, … 

 Osoba: 1. (já), 2. (ty), 3. (on, ona, ono) v čísle jednotném 
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 Osoba: 1. (my), 2. (vy), 3. (oni, ony, ona) v čísle množném 

 

 Čas: přítomný, budoucí a minulý 

 Slovesné tvary jednoduché – například hledám (v přítomném čase) 

 Slovesné tvary složené – například hledal jsem ( v minulém čase) 

 Budoucí čas vyjadřují slovesa jednoduchými i složenými  tvary 

 Složený tvar se skládá z tvaru pomocného slovesa být a infinitivu slovesa 

významového 

 Infinitiv je tvar neurčitý, nevyjadřuje osobu, ani číslo, ani čas 

 Slovesný tvar zakončený na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la se nazývá příčestí činné.   

 Tvar minulého času se tvoří z příčestí činného a tvarů pomocného slovesa být (jsem, 

jsi, jsme, jste).   

 V 2. osobě jednotného čísla se u zvratných sloves připojuje k příčestí ses, sis: smál 

ses, přála sis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1.4. do 7.4. 2020 

 

 

středa 1.4. 

Učebnice s. 43 / 3, 4 – ofocené pošli do mého e-mailu 

čtvrtek 2.4. 

Vypracuj on-line test zaslaný do e-mailu rodičů 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo-35ltrP-MABr4pseVUJYtchYT-

BEe5kgqfn7UpRf_mfbKA/viewform?usp=sf_link 

pátek 3.4. 

Jednotky objemu – prostuduj si znovu přehled převodů jednotek objemu zaslaný e-mailem a tabulku 

ve cv. 1 / 47 a do sešitu vypracuj cv. 2, 3 a 4 – ofocené pošli do mého e-mailu 

pondělí 6.4. 

Jdi na ŠKOLÁKOV a procvič si převody jednotek objemu 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-

objemu/vyber.htm 

Procvič si písemné násobení ve cv. 8 / 47 – vypočítej do sešitu a ofocené pošli do mého e-mailu 

úterý 7.4. 

Učebnice s. 47 / 11 – písemné odčítání 

Vypočítej do sešitu a ofocené pošli do mého e-mailu 

Procvičuj učivo v Matýskově matematice: 

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

Zadání úkolů na období od 1.4. do 7.4. 2020 

 

 

Středa 1.4. 

Procvičuj si slovní zásobu na základě vloženého balíčku slovíček na stránkách, ke kterým jsi 

dostal(a) přihlašovací údaje do e-mailu rodičů:  

https://www.wocabee.app/ 

V PS vypracuj cv. 5 / 45 a pošli ofocený do mého e-mailu 

Pátek  3.4. 

Vypracuj zadaný test na stránkách 

https://www.wocabee.app/ 

Nepovinný úkol (nemusíš posílat) – PS s. 45 / 6, 7 

Úterý 7.4. 

Opakuj si slovní zásobu již probranou z lekcí 15 – 21 na příští test 

Využij k procvičování Aj jakoukoliv ze zaslaných internetových stránek 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz
https://www.wocabee.app/
https://www.wocabee.app/


4b_vl _rich_ 1_7_duben_zadání 
Vlastivěda 
Richterová Helena 
richterova@zsdolnikounice.cz 
 
období: 1 – 7/4 
1.4. 

 
Nové zadání: 
 Gotický sloh  
-hlavní znaky: velká výška budovy, lomený oblouk – gotická klenba -podívejte 
se na obrázky: 
 
Učebnice str.20 –červené písmo 

  

 

Lomený oblouk 

  

 křížová klenba 

Zápis do sešitu: 

 

GOTICKÝ SLOH  
Gotika je umělecký sloh, který plynule navázal na sloh r______________.  
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Začal se projevovat od poloviny 12. století a pokračoval přibližně dalších 300 
let. Stavěly se vysoké štíhlé stavby s okny ve tvaru l______________ oblouku, 
chrámové pilíře, stropy se zdobenou klenbou. 

-Například klášter Rosa Coeli  - kostel je postaven ve stylu rané gotiky. 

-Kostel svatého Petra a Pavla v Brně –( nad vlakovým nádražím). 
-Kostel svaté Barbory v Kutné hoře. 

 
Na Google se podívejte na : Historie Česka pro školáky – gotický styl. 
 
 
 
Nové zadání na 6.4. 
 
1.Opakování – Král železný a zlatý 
Zápis do sešitu 
 

 
Král železný a zlatý 
V místě těžby drahých …………………………., hlavně………………..vyrostla  hornická 
města……………………………………………a…………………………………………………………… 
Díky výtěžkům se stali přemyslovští králové nejbohatšími panovníky tehdejší 
 Evropy. 
Přemysl……………………………………převzal vládu po…………………………………………. 
Příznivé podmínky mu umožnily zasahovat do poměrů v……………………………….říši 
i v ………………………………zemích. Ve válečných taženích se proslavily oddíly 
českých jízdních rytířů. Proto se Přemyslu Otakarovi II. začalo říkat 
král………………………………………..a ………………………………. 
Byl ……………………………….,……………………………………………..a bezohledný. 
Nepřátelé doma i v zahraničí, válečné neúspěchy nakonec vedly k bitvě na 
………………………………………………………………………………..On sám zde padl a pro 
české země nastaly kruté časy. 
 
 
 

 
 
2. Václav II. a Václav III. 
- učebnice str. 22. 
- odpovězte do sešitu na otázky 1 až 4 ze str.22. 



Podívejte se na You- tube: Dějiny udatného národa českého na: Braniboři  
v Čechách, Václav II. , Václav III. a Růst měst ve 13. století.  
 
Děkuji všem, kteří ofotí mobilem svoje úkoly (zápisky, malé testy) a posílají je 
zpět na moji adresu. Teď už budou i občas větší testy. 
 
 Udělejte to, dle možností, všichni. Děkuji. Richterová 
 
 
 



Chytrová 
 

Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  – Chýtřova  – 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 1. 4. – 7. 4. 2020 

Děkuji všem, kteří mi poslali náhled práce svých dětí. 

středa 1. 4. 2020 

1. Do sešitu: Prosím, přepiš a spoj čarou, co k sobě patří: 

 

hospodářské rostliny     jabloň, hrušeň, třešeň 

ovocné stromy a keře     kopretina, narcis, jiřiny 

okrasné stromy a keře    fíkus, kapradina, orchidej 

květiny k řezu      zlatý déšť, magnólie, růže 

pokojové rostliny     lilek brambor, řepa, hrách 

 

2. Jdi na internet: https://forms.gle/cYLuQSA5T9b6WrGC7 a zkus si ověřit svoje znalosti ;-).  

Po odeslání klikni na ZOBRAZIT SKÓRE, ať víš, kolik máš bodů. 

 

pondělí 6. 4. 2020 

1. Přečti v učebnici str. 26 – 28 

2. Zapiš si do sešitu: 

Lípa srdčitá 

 dlouhověký strom – pamětní 

 kůlovitý kořen, srdčité listy, květ je léčivý 

 medonosná dřevina 

 vyřezávání, tužky, tašky 

Bez černý 

 keř, stromek 

 talířovité květenství 

 bezinky, šťáva, džem 

 léčivka, k výrobě léků bezový květ 

Pampeliška lékařská      Tulipán zahradní 

 dutý stvol, květenství →úbor    - uměle vyšlechtěná rostlina 

 semínka s bílými ochmýřenými padáčky  - cibulka v zemi 

 kořen i listy – léčivé 

 

 

 Pokud ti zbyde nějaký čas a budeš mít chuť, tak si do sešitu, pod zápis, můžeš namalovat obrázky 

– lípa, bez, pampeliška, tulipán, narcis, hluchavka, sedmikráska   
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Chytrová 
 

Jarní výzva 2020 

 

Den Zadání úkolu Splněno 

1. Jdi ven. 10x se poctivě nadechni a vydechni. Pomalu. 

Napiš mi 1 větu o tom, jak jsi se cítil/a po nádeších a výdeších. Cítil/a 

jsi jaro ve vzduchu? 

 

2. Podívej se z okna a nakresli do sešitu první rozkvetlý strom, který 

uvidíš. 

 

3. Na 3 minuty otevři okno, vyvětrej místnost. Vrať se do ní a nadechni 

se. 

Napiš do sešitu 1 větu o tom, jak jsi se cítil/a po návratu do vyvětrané 

místnosti. Jaký byl vzduch? 

 

4. Jdi ven. Najdi rozkvetlou květinu. Přičichni si k ní. Do sešitu ji 

namaluj. 

 

5. Víš, jak vypadá kos? Najdi si jej na internetu (samce i samičku). 
Nakresli do sešitu. 

Sleduj venku (můžeš i z tepla domova) kosy. 

Zazpívej jim písničku V zahradě na hrušce sedává kos* 

 

6. Pusť si na youtube písničku od pánů Svěráka a Uhlíře Jaro dělá 

pokusy. Zkus si ji zazpívat. 

 

7. Jdi ven. Nasbírej různý přírodní materiál. Postav domeček pro 

zvířátka. Vyfoť domek. 

 

 

○ Strom, rostlina i kos potřebuje správné jméno rodové i druhové. Pojmenuj je. 

○ *Text: V zahradě na hrušce sedává kos. Má černý kabátek a žlutý nos. 

○ https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k Svěrák, Uhlíř 

○ Fotku domku mi prosím pošli se splněnou jarní výzvou. 
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