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

Zadání úkolů na období od 25.5. do 29.5. 2020 

 

pondělí   25.5.   

Zapiš si do sešitu:  

POZOR!  

Slova (to) dítě, oko, ucho, mají v jednotném čísle tvar rodu středního. (např. Dítě vzlykalo. 
Ucho bolelo. Oko mě štípalo.) V množném čísle (ty děti, oči, uši) jsou ale rodu ženského, 
proto v koncovce přísudku píšeme -y. (Děti si hrály na pískovišti.) 

  uč. str. 171/cv. 3 a), b) – Projdi si ústně.   

Čtení: Příběhy a dobrodružství     (155-166)  - čti polohlasem 
- Z.Kárník, R.Dahl, J.Werich 

úterý       26.5.  

 

 uč. str. 172/cv.1 – projdi si ústně i s úkoly a), b), c) pod cvičením 

 uč. str. 173/cv.3 – doplň přes fólii a ve druhém odstavci ústně urči přísudek a podmět 

Doplň a zapiš následující slovní spojení do svého sešitu: 

s vesl____, do stodol____, k Lukášov____ , mezi strom____,  tatínkov____,  na pol____,  za 
chvíl____, u zábradl____ , před skálam____, o jitrocel____; 

středa     27.5.  

 uč. str. 173/cv.4 a) b) – vypiš z druhého odstavce základní skladební dvojice do sešitu, ostatní úkoly 
pod cvičením splň ústně. 

Zopakuj si určování osoby a čísla u sloves zabarvením v přiloženém pracovním listu na konci zadání a 
zkus vyluštit tajenku. Pokud nechceš list tisknout, zapisuj do svého sešitu.  

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


Sloh: Informace (encyklopedie, internet, nauč. knihy) o sv. Václavovi, které sis v předcházejícím 
období vyhledával(a) si zapiš do slohového sešitu (alespoň několik vět). Zapiš si nadpis „Z českých 
dějin – pověst o svatém Václavovi“. 

čtvrtek     28.5. 

  

 

Čtení: věnuj se četbě vlastní knihy 

 uč. str. 174/cv.6 – „Zimní vycházka“: vynechaná písmena doplň přes fólii nebo vypiš slova 
s vynechaným písmenem do sešitu, několikanásobný podmět – ústně. 

 uč. str. 174/cv.7 a) – Vyznačené věty, ve kterých je podmět nevyjádřený, vypiš do sešitu. 

c) ústně 

pátek        29.5. 

 uč. str. 174/cv.7 b) – splň do sešitu 

Je čas si upevnit, co už umíš. Nalistuj si v učebnici s. 177 a zapiš do sešitu věty ze cv.1 

Nakonec zkus vyluštit přiloženou tajenku: 

 

 Nahraď slovesa v daném tvaru neurčitkem. 

Paní učitelka koupila na jarmark červené a zelené stuhy. 

Na kraslice nalepí velikonoční motivy. 

Rodiče vyfouknou vejce. 

Žaneta zdobila pomlázky mašlemi. 

Vojta natírá vejce tuší. 

Katka na zaschlou tuš lepí stébla slámy. 

Celá naše třída tvoří. 

Paní učitelka vystřihne šablonu na beránky. 

A já maluji kraslici pro tatínka. 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka: Slovesu v neurčitém tvaru říkáme také ______________________ 

 

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

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

Přeji hodně radosti při objevování nových poznatků!    J. Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyber slovesa, u kterých jsou správně určeny mluvnické kategorie. 

Vybarvi je. Druhá písmena slov – čtena po řádcích – Ti dají hledaný 

název: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 JE TO:   živočich  rostlina 

 *zakroužkuj svůj tip 

 

umývali 

3. os., č. 

mn. 

věnujeme 

1. os., č. j. 

hraj 

2. os., č. 

mn. 

Nasadily 3. 

os., č. mn. 

jede 

2. os., č. j. 

kropí 

3. os., č. j. 

shodilo 

3. os., č. j. 
běželi 

3. os., č. j. 

založili 

1. os., č. j. 

nakoupíme 

1. os., č. 

mn. 

zapíšeme 

3. os., č. 

mn. 

vnímám 

1. os., č. j. 

vypiji 

2. os., č. j. 

skočíme 

1. os., č. 

mn. 

vítej 

2. os., č. j. 
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Zadání úkolů na období od 25.5. do 29.5. 2020 

 

 

pondělí 25.5. 

V učebnici teď přeskočíme několik stran, abychom pokračovali ve zlomcích. Nejdřív si však prohlédni 
tato videa (nepovinný úkol): 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-57/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-58/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-59/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-60/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-61/ 

uč. str. 32/cv. 3 – Napiš si do sešitu. 

 uč. str. 32/cv. 4 – Projdi si ústně. 

 uč. str. 32/cv. 1, 7 – Tato cvičení si můžeš udělat na průsvitku. 

úterý     26.5.    

uč. str. 33/cv. 9, 10 – Přečti si tyto slovní úlohy a podívej se na postup počítání. 

 uč. str. 33/cv. 12 a str. 34/cv. 18 – Vypočítej tyto slovní úlohy do sešitu. 

Podívej se na videa k řešení rovnic (nepovinně): 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-62/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-63/ 

středa  27.5. 

GEOMETRIE 

  uč. str. 32/cv. 6 – Narýsuj si toto cvičení do sešitu geometrie. 

 Zapiš si nový nadpis do sešitu geometrie:  Grafický součet úseček 

 uč. str. 40 – Pozorně si prohlédni obrázek ve cv. 1 a narýsuj si stejný do svého geometrického sešitu. 
Opiš si také poučku v růžovém rámečku vpravo nahoře. Představ si dvě špejle, tyče, trubky, …které 
chceš spojit. Spojení trubek je znázorněno ve cv. 2. Dokážeš znázornit spojení trubek pomocí 
grafického sčítání úseček. Pokus se o to do svého sešitu a zapisuj postup. 

Jak sestrojíme grafický součet stran trojúhelníku najdeš ve cv. 3. Narýsuj si libovolný trojúhelník do 
svého sešitu a sestroj grafický součet jeho stran. 

Výklad k tomuto učivu najdeš zde: 

Přenášení a porovnávání úseček 

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-36/ 

Grafický součet a rozdíl úseček 
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http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-37/ 

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

 

čtvrtek  28.5. 

uč. str. 35/cv. 23 - Vypočítej tuto slovní úlohu do sešitu. 

uč. str. 35/cv. 26 – Vypočítej do sešitu. 

Doporučuji tato videa: 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-49/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-50/ 

 

pátek  29.5. 

uč. str. 35/cv. 28 – Vypočítej do sešitu. 

uč. str. 35/cv. 31 – první dva příklady i se zkouškou 

Doporučuji tato videa: 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-51/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-52/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-53/ 

 

 

 

POSÍLÁM DALŠÍ OSKENOVANÉ STRANY TŘETÍHO DÍLU UČEBNICE. 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail. 

                                                                                                                       J. NAVRÁTILOVÁ 
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4. B Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 25. 5. - 29. 5. 2020

pondělí 25. 5. 2020 

K ekosystému pole by bylo dobré ještě zmínit další plodiny jako jsou olejniny (slunečnice roční,
řepka  olejka),  pícniny (jetel  luční,  bojínek  luční,  srha  laločnatá,  lipnice  luční),  zeleninu a
textilní plodiny (len setý).  

Kromě hospodářských rostlin na poli rostou i plané rostliny – plevele – téma dnešního dne.

Úkol č. 1:
Učebnice strana 39, článek Plevely našich polí čeká na tvoje přečtení.

Úkol č. 2:
Zápis si přepiš nebo nalep do sešitu, datum 25. 5.:

Plevely

- ubírání vody a živin polním plodinám → snižování úrody

Kokoška pastuší tobolka – léčivka

Chrpa modrá – léčivé účinky, významná medonosná rostlina

Penízek rolní – léčivé účinky, i do salátů

Vlčí mák – symbol na počest vojáků padlých za 1. světové války

Pýr plazivý – prospěšný pro náš organismus (odvodnění, …)

Úkol č. 3: 

Pod zápis překresli tyto obrázky a správně je pojmenuj.

1

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

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
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středa 27. 5. 2020

Křoviny v krajině mezi poli

Keře jsou rostliny, které řadíme mezi dřeviny - nemají kmen – jsou menší než stromy, ale zase
větší než byliny. Najdeme je v zahradách, lesích, kolem polí i v parcích. Jejich plody mnohdy
slouží  jako  potrava  lidem  i  živočichům.  Říkáme  jim  křoviny.  Poskytují  útočiště  různým
živočichům.

Úkol č. 1: 

Přečti si text o křovinách v učebnici str. 39. 

Úkol č. 2: 

Do sešitu si napiš datum 27. 5., nadpis Křoviny, piš zápis:

- úkryt pro živočichy - růže šípková – šípky, vitamín C, čaj

- místo k životu pro živočichy - trnka – trnky mají trpkou chuť, léčitelství

- hnízdění ptactva - líska - oříšky

- plody mohou sloužit jako potrava

- bez černý, ostružiník, brusnice borůvka, rybíz, srstka angrešt, ostružiník maliník

Úkol č. 3:

Na Google  obrázcích  https://www.google.cz/imghp?hl=cs si  vyhledej  všechny výše uvedené
křoviny a prohlédni si je. Do sešitu si dle obrázku z internetu namaluj černý bez, trnku a růži.

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová

2

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020
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4.B_ vl _rich _ 25 _ 29 _ kveten  

Vlastivěda 4. ročník  

Richterová Helena, richterova@zsdolnikounice.cz 

Zadání  1 

Jagellonci.    Počátek vlády Habsburků. 

Přečti si v učebnici str. 43,44. Odpověz na modré otázky na str. 44. 

Zápis: 

 

……………………………………………………………………. z Polska byl slabým panovníkem. 

Nedokázal krotit sobectví českých pánů. Moravu a Slezsko připojil až po smrti krále 

……………………………………….. . Vladislav byl zvolen i ……………………………………………… . 

Ve střední Evropě tak vznikl základ velkého státního celku. Za vlády Vladislava II.  

došlo k velkým změnám na Pražském hradě. Byl vybudován ……………………………………….. 

………………… , v Praze postavena …………………………………………… , v Kutné Hoře chrám sv. 

……………………………...Král Vladislav Jagellonský pobýval většinou v ………………………. . 

V českých zemích vládli …………………………………..Největší vliv měli páni, kteří chtěli rychle 

bohatnout. Zabírali ………………………… svým poddaným, zvyšovali počet ……………………….., 

kdy museli poddaní ………………………………. Množily se ……………………………..svobodného 

stěhování. To vše vedlo k úplnému ………………………………….. 

Na Google si najdi obrázky Prašné brány, chrámu sv. Barbory, Vladislavského sálu. 

Na You – tube se podívej na: Jagellonci na českém trůnu. 

 

Zadání  1 – pokračování 

Na počátku vlády Habsburků 

Přečti si v učebnici  str.45, 46. Odpověz na modré otázky na str. 46. 

Zápis: 

 

mailto:richterova@zsdolnikounice.cz


 

České země součástí velké říše 

Na český a uherský dvůr byl zvolen………………………………………………………………………… 

Habsburkové byli mocný evropský …………………………………………………… Pod jejich vládou se spojily 

……………………………………. země,………………………………………… království se zeměmi  

…………………………………………Za sídelní město celé říše si zvolili……………………………………………. 

V českých zemích byly zásoby………………………………( Jáchymov, Kutná Hora). Čechy dodávaly  velké 

množství …………………………….., rozšiřoval se chov…………………………………., rozkvět 

zažívalo…………………………………………………, výhodné bylo vaření …………………………………. 

Ve městech se rozvíjela………………………… , k nejdůležitějším patřila výroba ……………………….. a  

…………………………. 

Pro další rozvoj řemesel a obchodu byla důležitá úroveň………………………………..  lidí a to čtení, psaní a  

počítání i znalost ……………………………… K tomu sloužily …………………….. školy, horší podmínky měly  

školy…………………………. Výborné školy byly pod správou ……………………  …………………………… 

Vzdělanosti výrazně napomáhal ……………………………….. . 

V té době se rozšířil umělecký směr- …………………………………………… Šlechtici si stavěli  

pohodlné …………………………. A nádherné ……………………, kolem pak…………………….. se vzácnými 

stromy s keři. Budovy, zahrady a prostranství měst zdobily…………………………., ……………………….. 

a zdobené kašny. 

Na Google vy vyhledej obrázek arkád. Najdi si na internetu renesanční stavby, např:  zámek Opočno, 

zámek v Českém Krumlově, měšťanské domy ve  Slavonicích…. 

Na You- tube se podívej na: Nástup Habsburků, Renesance. 

 

Zadání č. 2 – císař Rudolf II. 

Přečti si na straně 47 článek o Rudolfovi  II.  Odpověz na modré otázky na str. 47. 

Na You- tube se podívej na: Rudolf II.,  Astronomové na dvoře Rudolfa II. 

Zápis: 

 



 

Císař Rudolf II. 

Císař…………………………………………., král uherský a český si zvolil za své sídlo …………………………………… 

Přijížděla sem poselstva z mnoha zemí, usazovali se cizí vyslanci, zboží že vzdálených zemí přiváželi 

cizí obchodníci. 

Rudolf II. byl velmi………………………….., měl vědecké a umělecké záliby. Na svůj dvůr zval 

……………………………………..a …………………………………jako byli významní astronomové ……………………… 

……………a …………………………………….. Pracovala zde řada ………………………..a …………………………………….. 

Podařilo se mu vytvořit rozsáhlou sbírku………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Vyplň tento kvíz , https://forms.gle/7sAe5HbJqe9bwfLr7 , 

Přeji příjemné a pohodové učení. Richterová 
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