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

Zadání úkolů na období od 20.4. do 24.4. 2020 

 

pondělí   20.4.   

zapiš si do sešitu:  

Spojky aby, kdyby se spojují s bych, bys, by, bychom, byste, by v jedno slovo.  

Např. Pojďme rychleji, abychom přišli včas. Kdybyste se nevrátili včas, půjdeme do kina sami.  

Ústně si řekni věty ve cvičeních 4 a 5 na str. 152 

Učebnice str. 153 / 6 a)  - písmena si doplň přes fólii; b) zapiš do sešitu 

Čítanka s. 60 – 63 (čti polohlasem) 

úterý       21.4.  

Učebnice str. 155 / cv. 1 a) i b) – do sešitu 

Procvičuj si učivo zde: 

https://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

středa      22.4. 

Učebnice str. 155 / cv. 2 – přepiš do sešitu a splň také c) 

SLOH: Co bych, kdyby…. (tvoření příběhu) – zapiš několik vět do slohového sešitu na téma CO BYCH 
ZMĚNIL (A) VE SVĚTĚ, KDYBYCH MĚL (A) TU MOC VĚCI MĚNIT 

Procvičuj si učivo on-line na: 

https://www.primauca.cz/ 

čtvrtek     23.4. 

Čtení: pokračuj ve čtení své knihy 

Pusť si vzdělávací programy z internetu (z youtube) 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/1-stupen-zs 

pátek        24.4. 

Učebnice str. 157 – projdi si ústně a potom procvičuj on-line s využitím výše uvedených stránek 

 

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

Přeji radostné a úspěšné domácí učení!      J. Navrátilová 
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M_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 20.4. do 24.4. 2020 

 

 

NA TENTO TÝDEN SI ZADÁME VÍC GEOMETRIE, ABYCHOM DOKONČILI UČIVO 2. DÍLU UČEBNICE. PRO 
3.DÍL, KTERÝ ZŮSTAL VE TŘÍDĚ, SE MŮŽETE STAVIT (DNY, KDY VÁM BUDU K DISPOZICI VE ŠKOLE 
POŠLU E-MAILEM). STRÁNKY TOHOTO DÍLU VÁM BUDU TAKÉ SKENOVAT. 

pondělí 20.4.   

Zopakuj si zaokrouhlování: prohlédni si videa na těchto stránkách: 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-10/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-11/ 

Zaokrouhluj do sešitu podle cv.1 na s. 58 

 

úterý     21.4.    

Útvary souměrné podle osy – podle učebnice na s. 49 si nakresli některé z obrázků na 
přeložený list papíru, vystřihni a zkoumej osy souměrnosti. Dál studuj videa na následujících 
stránkách (Matýskova matematika s. 54 – 55) 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-54/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-55/ 

 

středa  22.4. 

GEOMETRIE: uč. str. 51 – obvod obdélníku  

Zapiš si do sešitu: OBVOD OBDÉLNÍKU 

 Obvod obdélníku je součet délek všech jeho stran. Obvod označujeme písmenem o.  

Narýsuj si do sešitu obdélník a vyznač si u něj dvěma barvami stranu a i stranu b (podle učeb. str. 51) 

3 možnosti výpočtu obvodu obdélníku:  

1. způsob: o = a +b + a + b  

2. způsob: o = 2 . a + 2 . b  

3. způsob: o = 2 . (a + b) 

 uč. str. 51 / cv. 1 – přečti si. 

 uč.str. 51 / cv. 2 a 3 – vypočítej do sešitu 

 uč. str. 51 / cv. 4 – narýsuj obdélník podle zadání a vypočítej jeho obvod 

VIDEO V MATÝSKOVĚ MATEMATICE JE NA S. 29 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/ 
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čtvrtek   23.4. 

GEOMETRIE: uč. str. 52 – obvod čtverce  

Zapiš si do sešitu: OBVOD ČTVERCE 

Obvod čtverce je součet délek všech jeho stran. Obvod čtverce značíme o.  

Narýsuj si do sešitu čtverec a vyznač si u něj stranu a (podle učebnice str. 52)  

2 způsoby výpočtu čtverce:  

1. způsob: o = a + a + a + a  

2. způsob: o = 4  .  a 

 uč. str. 52 / cv. 3 – narýsuj a vypočítej do sešitu 

 uč. str. 52 / cv. 4 – ústně 

 uč. str. 52 / cv. 5 – vypočítej do sešitu 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/ 

 

pátek      24.4. 

uč. str. 54 / cv. 12 – vypočítej první 4 příklady 

 uč. str. 54 / cv. 19 – vypočítej první 4 příklady 

Tento malý test pošli ofocený e-mailem 

Jestli si potřebuješ zopakovat jednotky času, najdeš je na s. 45 – 46, rovnice na s. 57 – 58 
v MATÝSKOVĚ MATEMATICE: 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-45/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-57/ 

 

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

 

Přeji radostné a úspěšné domácí učení!      J. Navrátilová 
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Aj_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 20.4. do 24.4. 2020 

 

 

Úterý 21.4. 

Unit 23 – Dan’s day 

Opiš si do sešitu na slovíčka 10 nových slovíček k 23. lekci, která najdeš v učebnici s. 48 a v PS 

na s. 66 – 67. Slovíčka se nauč a procvič si je ve WocaBee, kde najdeš jejich výslovnost 

Další zajímavé procvičování angličtiny najdeš na stránkách: 

 www.jazyky-online.info 

Středa 22.4. 

Učebnice s. 48 – přečti si věty ve cv. 1 a 2 a pokus se jim porozumět. 

Procvičuj si slovní zásobu starší i novou na základě vloženého balíčku slovíček na: 

https://www.wocabee.app/ 

Pátek  24.4. 

Procvičuj si učivo na webu: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida 

PS s. 48 / 1 

Test na slovíčka pošli vypracovaný na můj e-mail: 

česky anglicky česky anglicky 

přidat  snídat  

zamíchat  večeřet  

kruh  sprchovat se  

čtverec  dělat úkoly  

trojúhelník  Kdy …?  

 

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

Procvičování na výše uvedených webových stránkách je dobrovolné! 

 

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

 

Přeji radostné a úspěšné domácí učení!      J. Navrátilová 
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1  Chytrová   

 

4. B Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  – Chýtřova  - 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 20. 4. – 24. 4. 2020 

pondělí 20. 4. 2020 

Úkol č. 1:  

Postupuj stejně jako minule. Učebnice ti pomůže, str. 31 - 33. 

1. V našem okolí (města a vesnice) žijí holubi _______ a __________. 

2. Holubi tvoří vzorný _____________. Většinou spolu žijí ______________. 

3. Holubí trus je __________ a _________ kámen i kovy. 

4. V holubích hnízdech žijí ____________, kteří mohou být zdrojem 

__________. 

 

1. Zavalitá šedá moucha se jmenuje _______________. 

2. Klade _________ na páchnoucí látky. 

3. Z vajíček se líhnou rychle rostoucí ________. 

4. Larvy se ________ a přezimují v podobě hnědého soudku. 

5. Přenášejí ________________, tím pádem jsou u lidských obydlí nežádoucí. 

 

 

1. Otužilý nenasytný ______________ se jmenuje ___________________. 

2. Živí se výhradně _____________. 

3. Slunéčko produkuje ______________________________, kterou roní 

z kloubů, na obranu. 

4. Samička klade __________________, z nichž se líhnou _________. 

5. Larvy se zhruba za 20 dní __________ a posléze se líhnou nová slunéčka. 

6. Jak dlouho mohou slunéčka žít? 

 

Úkol č. 2:  

Vyber správnou odpověď a tu zapiš do sešitu. Učebnice str. 33. Pokud nenajdeš 

odpověď v učebnici, použij internet ;-)   

1. Včelí tanečky slouží k: 

a) Namlouvání 

b) Dorozumívání 

c) Zábavě 

 

2. Včelí produkty jsou: 

a) Med, vosk, mateří kašička, včelí jed, propolis 

b) Nektar, vosk, propolis, včelí kašička 

c) Sirup, med, vosk, mateří kašička 
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2  Chytrová   

 

3. Vajíčko včely se mění v: 

a) Kuklu, larvu, dospělce 

b) Larvu, kuklu, dospělce 

c) Rovnou v dospělého jedince 

 

4. O včelstvo se stará: 

a) Včelník 

b) Medník 

c) Včelař 

 

5. Královnu krmí včely: 

a) Mateří kapsičkou 

b) Mateří karamelkou 

c) Mateří kašičkou 

 

Prosím, pošli mi svoji práci na výše uvedený e-mail. Děkuji :-) 

 

středa 22. 4. 2020 

Procvičuj:  https://chapes.cz/share.php?id=626  

    

  https://chapes.cz/share.php?id=856 

 

Po procvičení se dej testík: https://forms.gle/T6HA6Z9NKFw2kPRw5 

 

 

 

 

Kdyby byl jakýkoliv problém, tak mě neváhejte kontaktovat na mojí e-mailové adrese.  

 

Ať se daří! 
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4b_vl_rich_20_24_duben_ zadání 

4.B 

Vlastivěda 

Richterová Helena 

richterova@zsdolnikounice.cz 

období:  20.-24. duben 

Nové zadání: 

Doplň tento zápis a nalep nebo napiš si ho do sešitu:  

 

J_n  L_c_n___ský    ---- století 

Text doplň nebo vyber z nabídky správné slovo nebo číslo, nesprávné škrtni: 

V roce 1310, to znamená na počátku (12 -14 -15) století si česká šlechta zvolila nového krále, který se 

jmenoval Jan ( Přemyslovský – Lucemburský). Králem se stal potom, co si vzal princeznu  (Elišku –

Anežku Přemyslovnu). Svému synovi dal jméno……………………….,později získal 

jméno………………………Na vychování ho odvezli do (Ruska –Francie). 

Jan Lucemburský si české země ( zamiloval – nezamiloval ).Příliš se zde nezdržoval. V době jeho vlády 

země( vzkvétala – byla zpustlá). Všude vládl ( pořádek – nepořádek ).  Jan Lucemburský padl v bitvě u 

Kresčaku ve Francii v boji Francouzů proti Angličanům. V té době byl již několik let zcela slepý. 

Známá jsou jeho slova: Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. 

 

V učebnici si přečti str. 24 – Karel lV. 

 Přečti si otázky 1,2,3, str. 24 a zkus si na ně odpovědět. 

 

Na You –tube se podívej na: Karel IV. – mládí. 

Vyplň prosím tento test:  https://forms.gle/T1a7fS3jASjQRUvL9,  

Zpět  posílejte pouze doplněný zápis a test. Přeji pěkné dny. Richterová. 
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