
4.B – ČESKÝ JAZYK (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Jana Navrátilová 
e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 
období: 22. 6. – 26. 6. 2020 
 
Milí žáci, 
protože se blíží čas odevzdávání učebnic, připravila jsem pro vás malé opakování učiva, ke 
kterému už učebnici nebudete potřebovat.  
 
22. 6. 
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 
 

 Vytvoř obsahově správné dvojice, zapiš je na linku a u podmětu urči jeho rod 
(životnost).                                                                                                 rod 

kuchaři  štěkali   

psi  pletly   

automobily bučely    

babičky  pípala    

krávy opadaly    

kuřata  vařili   

stromy  jezdily    

letadla  přistála    

             

Doplň věty:  

Je-li podmět rodu mužského životného, napíšeme v přísudku _______________. 

Je-li podmět rodu mužského neživotného nebo ženského, napíšeme v přísudku __________. 

Je-li podmět rodu středního, napíšeme v přísudku _________________. 

 

 Políčka, ve kterých doplníš měkké i (podmět rodu mužského životného), vybarvi 
zeleně a políčka s tvrdým y (podmět rodu mužského neživotného) vybarvi žlutě. 

 

pávi se čepýřil__ sedláci oral__ komáři štípal__ lékaři operoval__ učitelé vykládal__ 

lidé pomáhal__ nože se otupil__ brouci lezl- blesky sjel__ kapři plaval__ 

lvi lovil__ šrouby povolil__ zubaři vrtal__ 
autobusy 
zastavil__ 

hadi syčel__ 



dědečkové četl__ diváci tleskal- žáci jel- vrabci štěbetal- chlapci běhal__ 

králové panoval__ lesy šuměl__ Američan přijel- klíče se ztratil__ kosi zpíval__ 

mravenci sbíral__ 
automobily 

jezdil__ 
jezevci spal- talíře se rozbil__ fotbalisté kopal__ 

oštěpaři házel__ lyžaři sjezdoval__ žáci poslouchal__ kuchaři vařil__ ptáci kroužil__ 

 
23. 6.  

 

 Napiš sloveso ve správném tvaru minulého času. 

Čápi (hnízdit) _________________ na komíně. Pastelky se mi (polámat) 

___________________. Hřiby (vonět) ________________ po celém lese. 

 Sovy tajemně (houkat) __________________ a děti se velmi  (bát se) ___________. 

Kůzlata hlasitě (mečet) _______________. Žáci (sedět) ______________ v lavicích. 

Všechny domy (mít) ___________ stejnou střechu. Kružítka (rýsovat) ________________ tři 

různé kružnice. Kapři (plavat) _______________ v rybníce a (jíst) ____________housky z 

hladiny. 

 

 Podměty z tabulky přiřaď ke gramaticky správným přísudkům 
 

sloni        lopaty                     prkna                       domy                prodavači                 květiny             

kolečka 

selata         učitelé            voliči          kvádry             morčata          děti          muži         děvčata 

 ___________________ _________________  ___________________ 

 ___________________ _________________  ___________________ 

 ___________________ _________________  ___________________ 

 ___________________ _________________  ___________________ 

 ___________________ _________________  ___________________ 

  STÁLI     STÁLY    STÁLA  

 
 
 
 
 
 



 
 

24. 6. 

 Urči slovní druhy (zapiš pomocí čísel nebo zkratek). 

Kotě včera dostala od nejmilejší tety k desátým narozeninám. 

         

 

 Doplň slovesné kategorie. Čas urči pouze u oznamovacího způsobu: 

 

 osoba číslo způsob čas 

uklízeli by     

skládáme     

píši     

zameť     

odešli bychom     

vyrostli     

běžte     

 
 

 Doplň i, y a urči slovní druhy: 
 
Tisíce vojáků bojoval__ ve válce. Strážníci zkontroloval__ projíždějící voz_dla. Zástup_ lidí 

čekal__ na lístky. Housata rychle běhal__ vpravo od vrat. Děti si schoval__  tři dárky nahoru  



na skříň. Oči mě pálil_ od slunce. Herci i herečky nadšeně hrál__ i za deště. 

25.6. 

 Doplň vzorce souvětí 
 

Musím se učit, protože jsem dlouho chyběla. 
 

Napsal jsem si úkol a šel jsem ven. 
 

Dnes zůstanu s vámi, ale zítra půjdu brzy domů. 
 

Řekni Hance, že za ní zítra přijdu. 
 

Proč jsi nepřišla, když jsi mi to slíbila? 
 

Kamarád mi nepomohl ani se mě nezastal. 
 

Maminka vaří oběd a já jí pomáhám. 
 

Když je úplné ticho, slyším tikot hodin. 
 

Chodím ráda do kina 
i do divadla se občas podívám. 

Nemám rád déšť ani bouřku. 
 

Ke svačině mám ráda koláčky nebo koblížky. 
 

V deníčku mám jedničky i dvojky. 
 

Mamince jsem koupil k svátku kytičku 
a bonboniéru.  

 

V1 a V2. 

Když V1, V2. V1, protože V2. 

V1 i V2. V1, že V2. 

V1 ani V2. V1, ale V2. 

V1 nebo V2. V1, když V2? 

 

 Doplň i/y a vyznač základní skladební dvojice: 
 
Dříve přinášel__ poštovní holub__ důležité vzkaz__. 
 
I dnes je někteří l__dé chovají. 
 
Na okraji města v__rostl__ nové dom__. 
 



Staré budov__ v centru města ob__vatelé oprav__l__. 
 
 
 
26.6. 
 
Vysvědčení 
 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
 
 
Milí žáci, přeji vám, ať se vám v opakování získaných znalostí daří a prožijete krásné léto! 
 
tř. uč. Jana Navrátilová 
 

DOBROVOLNÝ ÚKOL NAVÍC 
 

 Doplň tabulky: 

 rod pád vzor 

ze stolu    

bez přátel    

přines mi otep     

v noci    

s radostí    

k příteli    

 
 

 osoba způsob čas 

nekřičte     

jeli jsme    

šel by    

budou spát    

vrátím se    

zabloudili bychom    

doběhni     

 

 Zakroužkuj variantu, která vystihuje tvar slovesa krájejme!: 
 
a) 1. os., č. j., zp. ozn., čas př. 
b) 1. os., č. mn., zp. ozn., čas př. 
c) 1. os., č. mn., zp. roz. 
d) 1. os., č. mn., zp. pod., čas př. 
 

 

 vzor 

obránce  

vrch  

lvice  

šlechtic  

bázeň  

vlnobití  

meč  

mládě  

měšec  

ptactvo  

síť  

výprava  

sluha  

 



4.B – MATEMATIKA (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Jana Navrátilová 
e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 
období: 22. 6. – 26. 6. 2020 
 
22. 6. 
Milí žáci, 
protože se blíží čas odevzdávání učebnic, připravila jsem pro vás malé opakování učiva, ke 
kterému už učebnici nebudete potřebovat.  

 Do svého sešitu vypočítej část z celku:  
 

 
 
 

 Vyber si z každého sloupečku alespoň 3 příklady na převod jednotek objemu a času a 
vypočítej je do svého sešitu: 

 
 
 

 Prohlédni si v příloze zadání tabulky na zaokrouhlování čísel a najdi, co k sobě patří: 



23. 6. 

 Vyber si z každého sloupečku alespoň 3 příklady a vypočítej je do sešitu: 

 
24. 6. 

 Vyber si alespoň 3 příklady na písemné dělení a 6 na převody jednotek délky; vypočítej 
je do sešitu: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. 6. 

 Vypočítej do sešitu 3 příklady na písemné sčítání a 3 na písemné odčítání; dále si vyber 
v příloze zadání 6 příkladů na dělení se zbytkem: 

 

 
 

 Vyber si tři slovní úlohy v příloze zadání a vyřeš je do svého sešitu: 
 
26. 6.  
 
Vysvědčení 
 
 
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail. 
 
Milí žáci, přeji vám, ať se vám v opakování učiva daří a prožijete krásné léto!  
 
tř. uč. Jana Navrátilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy: 

 



 



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

Zadání úkolů na období od 22.6. do 26.6. 2020 

 

 

Úterý 23.6. 

Unit 30 – práce s textem  

Přečti si pohádku Jack a fazole v učebnici na s. 62, 63. Překládej ústně. Pomohou ti slovíčka 
dole pod textem.  

V následující hodině si ověříš porozumění pohádce vypracováním některých cvičení ze stran 
62 a 63 pracovního sešitu. Můžeš si vybrat cvičení, které zvládneš (nemusíš je tedy 
vypracovávat všechna). 

 

Středa 24.6. 

 

Výběr cvičení ze stran 62 a 63 pracovního sešitu. 

 

Pátek  26.6. 

 

Vysvědčení 

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

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

Přeji ti příjemné chvíle při četbě pohádky a krásné léto!      J. Navrátilová 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


1 
Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, školní rok 2019/2020 

 

4. B Přírodověda – Opakování – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 22. 6. - 26. 6. 2020 
 

pondělí 22. 6. 2020 i středa 24. 6. 2020 

1. Pojmenuj živočichy na obrázcích. Pokud je to býložravec, vybarvi hvězdičku zeleně, 

pokud je živočich masožravec, tak vybarvi hvězdičku červeně, a nakonec jestliže 

je živočich všežravec, vybarvi hvězdičku žlutě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vylušti křížovku. V tajence najdeš název barviva, které obsahují všechny zelené 

rostliny. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proces, při kterém živé organismy přijímají kyslík a vylučují oxid uhličitý. 

2. Pevné skupenství vody.    3. Živočich, který se živí jinými živočichy.  

4.   Domácí zvíře, které nám dává mléko.  5. Zkratka zoologické zahrady.  

6.   Proces, při kterém rostliny vyrábějí z oxidu uhličitého kyslík.  

7.   Organismy dělíme do tří skupin: rostliny, živočichové a poslední skupinou jsou?  

8.   Živočich, který se živí rostlinami. 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
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2 
Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, školní rok 2019/2020 

 

3. Dopiš k obrázkům skupenství vody. 

 

4. Dokreslením šipek přiřaď datum, název dne a roční období, které tímto dnem začíná. 

zimní slunovrat    21. 3.    podzim 

podzimní rovnodennost   21. 6.   zima 

jarní rovnodennost   23. 9.   léto 

letní slunovrat    21. 12.   jaro 

5. Spoj, co patří k sobě. 

křemen    ruda železa 

sůl kamenná   drahý kov a platidlo 

magnetit   potravinářství 

zlato    šperkařství, sklářství 

6. Doplň do tabulky název samce, samice, mláděte, podle toho, který člen rodiny chybí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Obilniny podtrhni žlutě, zeleninu zeleně, okopaniny hnědě, olejniny červeně, luskoviny 

modře, textilní plodiny fialově a pícniny oranžově.  

rajče, čočka, ječmen, řepa, mrkev, len, slunečnice, brokolice, kukuřice, fazol, brambor, konopí, 

žito, řepka, hrách, pšenice, zelí, oves, vojtěška 

Děkuji za spolupráci! Užijte si prázdniny a dávejte na sebe pozor.          Chytrová 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


 

 

4b_vl_rich_20_24_cerven_zadani   richterova@zsdolnikounice.cz      Mgr. Helena Richterova 

Vlastivěda 4. ročník 

OPAKOVÁNÍ  1: 

Zkus odpovědět na tyto otázky.   …………………………………………………………… 

       Jméno, třída   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Z jakého kmene byli první obyvatelé naší země? ------------------------------------------------------------ 

2. Proč vznikl Sámův kmenový svaz? -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Proč přišli bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj ? ---------------------------------------------------------------- 

4. Jak se jmenovala nejstarší slovanská abeceda ? -------------------------------------------------------------- 

5. Jak se nazývá patron české země? ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Další český světec sv. Vojtěch je z  jakého rodu? ------------------------------------------------------------- 

7. Co jsou hlavní znaky románských staveb? --------------------------------------------------------------------- 

8. Který král byl nazýván král železný a zlatý? ------------------------------------------------------------------ -- 

9. Který král byl poslední král z rodu Přemyslovců? Proč nenastoupil na trůn další Přemyslovec? -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. V jakém hradě Karel IV. uchovával Svatováclavskou korunu a korunovační klenoty? -------------  

                   

     počet chyb: známka 

                        1 -2 1 

          3 -4              2 

          5 -6              3 

          7 -8  4 

             9 -10            5    ……………………………………….. 

       Tvoje známka: 

mailto:richterova@zsnovebranice.cz


     

 

OPAKOVÁNÍ 2: 

Zkus odpovědět na tyto otázky.   …………………………………………………………… 

       Jméno, třída 

1. Proč byl Karel IV. nazýván „Otcem vlasti“? ----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Jaké jsou znaky gotických staveb? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Mistr Jan Hus kritizoval církev za rozmařilý život a prodávání ----------------------------------------------------- 

4. Úspěšný husitský hejtman se jmenoval--------------------------------------------------------------------------------- 

5. Jak pro husity skončila bitva u Lipan? ----------------------------------------------------------------------------------- 

6. Jak se jmenoval „ král obojího lidu“, nebo byl taky nazýván husitský král? ------------------------------------ 

7. Jak se jmenoval rod, který vládl skoro 400 let v českých zemích z Vídně? ---------------------------------------- 

8. Jaké město si zvolil za své sídlo Rudolf II.? -------------------------------------------------------------------------------- 

9. Jaký vynález velmi pomohl k šíření knih? ----------------------------------------------------------------------------------- 

10. Jaké jsou znaky renesančních staveb? Mají i parky? -------------------------------------------------------------------- 

 

    počet chyb: známka 

                        1 -2 1 

          3 -4              2 

          5 -6              3 

          7 -8  4 

             9 -10            5    ……………………………………….. 

       Tvoje známka: 

     

 



 

   


