
Čj_4.B_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů pro období od 25.3. do 31.3. 2020 

Středa 25.3.  

Učebnice s. 141 / 8 – slovesa opiš do sešitu a urči u nich osobu, číslo a čas dle zadání 

Jdi na ŠKOLÁKOV a procvičuj osobu, číslo a čas sloves: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

SL:  Návštěva zámku – učebnice s. 128 – 129 (projdi si tyto stránky) 

Odpověz na otázku ve cv.4 / 130 do slohového sešitu 

Čtvrtek 26.3. 

Pozorně si prostuduj tabulky na s. 142 a 143 a na webu RYŠAVÁ procvičuj slovesa 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso2.htm 

Čt: Pokračuj v četbě knihy 

Pátek 27.3. 

Učebnice s. 143 / 12 – napiš text v minulém čase do sešitu – viz.b) 

Využij on-line programy a výukový program slovesa na youtube 

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

Pondělí 30.3. 

Učebnice s. 144 / 13 

Cvičení napiš do sešitu 

Učebnice s. 144 / 14 – cvičení přečti v minulém čase 

Čt: Pokračuj v četbě knihy 

Úterý 31.3. 

Prohlédni si obrázky v učebnici na s. 145 a odpověz na otázky ve cv. 1, 2 a 3. 

Přečti si přehled učiva na s. 146 nahoře a dále procvičuj učivo na internetu. 

Vypracuj TEST ZNALOSTÍ SLOVES 

1. Ve kterém řádku jsou pouze slovesa ve tvaru INFINITIVU? 

a) psát si – kreslit si – počítat – maluji 

b) umím – umět – dívat se – hledět 

c) skákal – visel – šplhal – pobíhal 

d) vědět – umět – znát – čekat 
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 osoba číslo čas infinitiv 

kreslili jsme     

nesu     

češete se     

budou psát     

učil ses     

2. Urči osobu, číslo, čas uvedených sloves a napiš je ve tvaru infinitivu. 

 

 

3. Napiš libovolné sloveso v daném tvaru. 

1. os., č. mn., čas min. _____________________ 

2. os. č. mn. čas bud. _____________________ 

3. os. č. j. čas. přít. _____________________  

 

4. Podtrhni ve větách celé slovesné tvary. 

Fanda seděl celý večer u počítače. 

Tatínek se často dívá na sportovní přenosy. 

Šárka bude příští týden lyžovat na horách. 

Maminka si ráda přečte knihu o historii. 

  

Úspěšné domácí učení přeje Mgr. Jana Navrátilová, třídní učitelka 

 

 



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

Zadání úkolů pro období od 25 .3. do 31.3. 2020 

Jednotky hmotnosti – učebnice s. 45 

Středa 25.3. 

Zopakuj si osu úsečky a splň úkol ve cv. 3 / 38 

Na s. 43 najdeš postup rýsování obdélníka a čtverce; do sešitu si udělej náčrtek 

a potom rýsuj podle návodu ve cv. 1 a 2 

Čtvrtek 26.3.  

Zamysli se, co vážíme na kg, co v g nebo dalších jednotkách a popros maminku 

o zvážení několika věcí na vaší kuchyňské váze s tebou – výsledky svého vážení 

zapiš do sešitu. Dále si prohlédni růžovou tabulku v učebnici na s. 45 a minule 

zaslaný přehled učiva a zkus doplnit tabulky ve cv. 2 / 45 (narýsuj si je do sešitu) 

a do sešitu zapiš také řešení úlohy 3 / 45; dále se uč v Matýskově matematice –  

www.matyskova-matematika.cz. 

Pátek 27.3. 

Učebnice s. 45 / 4 vyřeš do sešitu a pak procvičuj počítání na internetu (využij 

třeba ŠKOLÁKOV) 

Pondělí 30.3. 

Porovnávej ve cv. 6 / 45 a pokus se vyřešit úlohu 7 / 45 (do sešitu); dále využij 

on-line učení 

Úterý 31.3. 

Vypracuj test na převody jednotek délky a hmotnosti 

Ať se ti práce daří a počítáš bez chyb!   Třídní učitelka Mgr. Jana Navrátilová 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEST 
 
Převeď na uvedené jednotky.      
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5 m =  dm  4 cm 2 mm =  mm 

12 dm =  mm  3 m 45 cm =  cm 

7 dm =  cm  6 m 10 dm =  dm 

600 cm =  mm  5 km 70 m =  m 

         

         

Doplň tab.    Doplň správné jednotky. 

         

m dm cm mm  4 000 cm = 40   

8        12 dm = 
1 

200 
  

      3 000  4 m 9 cm = 409   

    200    2 m 6 dm = 260   

  50      3 m = 30   

 

Převeď na uvedené jednotky.      

         

3 t =  kg  2 t =  q 

7 kg =  g  2 t 48 kg =  kg 

26 000 kg=      t  5 kg 360 g =  g 

500 dkg =  kg  9 q =  kg 

         

         

Doplň tab.        

         

  kg 6   12     

  g   4 000   1 000   

         

  kg 3   40     

  dkg   600   8 500   

         

  t 4   16     

  q   450   300   

         

  t   70   5   

  kg 8 000   6 000     
 



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

Zadání úkolů pro období od 25 .3. do 31.3. 2020 

Středa 25.3. 

Učebnice lekce 21 - Unit 21 – Do you eat fruit?  

Zapiš a nauč se nová slovíčka ze stran 44 – 45 v učebnici (pracovní sešit  s. 66)  

PS s. 44 cv. 1 a s. 45 cv. 4 

Slovíčka v tabulce je možné trochu zvětšit a zahrát si jako pexeso – kdo má potíže s výslovností, tak 

pod tabulkami najde zápis, jak se slovíčko alespoň přibližně vyslovuje 

tangerine mandarinka stone pecka, kámen 

cherry třešeň (plod) melon meloun 

grapes hroznové víno lettuce hlávkový salát 

seed semínko tricky question záludná otázka 

hundreds stovky Let’s see Podívejme se 
Přibližná výslovnost: tendžerín, čeri, grejps, síd, handrts, steun, melen, letys, triky kvesčn, lets sí 

thirty třicet seventy sedmdesát 

forty čtyřicet eighty osmdesát 

fifty padesát ninety devadesát 

sixty šedesát one hundred sto 
Přibližná výslovnost: féty, fóty, fifty, sixty, sevnty, ejty, najnty, (u)van handrt 

Věty ze s. 44 v učebnici procvič: 

How many seeds (Kolik semínek) can you find in an apple (můžeš najít 

v jablku)? Přibližná výslovnost: Hau meny síds kchen jú fajnd in en epl? 

How many seeds can you see? Kolik vidíš semínek? Přibližná výslovnost: Hau meny síds 

kchen jú sí? 

I can see five seeds. Vidím pět semínek. Přibližná výslovnost: Aj kchen sí fajf síds. 

An apple has got five seeds. Jablko má pět semínek. Přibližná výslovnost: En epl hes got 

fajf síds.  

 

Pátek 27.3.  

Procvičuj si slovní zásobu a věty  ze s. 44 v učebnici, případně si zahraj zaslaná pexesa – tvoř dvojice.  

Na youtube si pusť video na téma fruit and vegetables například: 

 https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 
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V pracovním sešitě si vypracuj cv. 2 a 3 / 44 

 

Úterý 31.3. 

Připomeń si otázky začínající „do“ a projdi si věty v učebnici na s. 45 a k tomu zápornou odpověď. 

Nauč se číslovky do sta.  

Pusť si na youtube video na číslovky – Numbers song například: 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=numbers+song+1-100 

https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20 

 

Do you eat …? Jíš …? Přibližná výslovnost: Dú jú ít? 

Yes, I do. Přibližná výslovnost: Jes, aj dú. 

No, I don’t. Přibližná výslovnost: Nou, aj dount. 

Vypracuj TEST: 

PŘELOŽ DO ČEŠTINY 

forty  stone  

cherry  melon  

grapes  eighty  

seed  one hundred  

ninety  Let’s see  
 

PŘELOŽ DO ANGLIČTINY 

Kolik vidíš semínek?  ____________________________________________________________ 

Vidím tři semínka   _____________________________________________________________ 

Hruška má šest semínek   ________________________________________________________ 

Jíš jahody?   ___________________________________________________________________ 

Ano, jím   ______________________________________________________________________ 

Ne, nejím   _____________________________________________________________________ 

 

Ať se ti práce daří!                  Třídní učitelka  Mgr. Jana Navrátilová 
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    Chytrová 

 

Př í řodově da – U lidský ch obýdlí  - Chýtřova  - 
chýtřova@zsdolnikounicě.cz – 25. 3. – 31. 3. 2020 

Děkuji všem, kteří mi poslali ukázky prací svých dětí.  

středa 25. 3. 2020  

1. Přečíst v učebnici U lidských obydlí str. 25  

2. Zápis do sešitu: 

U lidských obydlí  

Společenstva v blízkosti lidských obydlí jsou uměle vytvořena člověkem. 

 okolí domů  

 zahrady 

 sady  

 parky 

 

Živočichové 

1. domácí zvířata 

 chovaná pro užitek 

o krávy, koze, ovce, prasata, slepice, kachny, husy, … 

 chovaná pro radost – mazlíčci 

o kočky, některá plemena psů, křečci, morčata, andulky, … 

2. volně žijící zvířata 

o ježek, myš, krtek, vlaštovka, jiřička, hlemýžď, … 

pondělí  30. 3. 2020 

1. Zápis do sešitu 

Rostliny 

1. kulturní – rostliny pěstované záměrně člověkem 

a. hospodářské r. 

b. ovocné stromy a keře 

c. okrasné stromy a keře 

d. květiny k řezu 

e. okrasné květiny 

2. plané – volně rostoucí rostliny 

 

2. Jdi na internet a pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=JID16Emro5s 

3. Vyber si jednoho živočicha z videa a namaluj ho do sešitu. Obrázek mi, prosím, zkus poslat na mail.  
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4b_vl_rich_25_31 zadání 

Vlastivěda 

Richterová Helena 

richterova@zsdolnikounice.cz 

období: 25- 31/3 

Odpovězte prosím na tyto otázky a odpovědi zapište do sešitu: 

1. Která kronika je v české zemi nejstarší? 

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

2. Odkud Kosmas získával podklady pro svou knihu? 

a……………………………………………………………………………………………. 

b…………………………………………………………………………………………… 

3. Kdo a kdy získal dědičný královský titul? 

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

                 ………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak se tato listina jmenovala? 

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

5. Jací osadníci byli zváni do českých zemí ze západu? 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Jaké měli většinou povolání, jakým jazykem mluvili? 

…………………………………………………………………………………………………… 

7.  Kterými jazyky se pak mluvilo v českých zemích? 

 

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

Nové  zadání 25.3: 

 

Učebnice str. 20 -21. 

Do sešitu odpovědět na otázky z učebnice, týkající se Anežky České. 

-uč. str.  21, modré otázky číslo 1,2,3. 

Na You - tube se podívejte na  Dějiny udatného národa českého: Svatá Anežka 

 

Nové zadání na 30.3. 

Uč. Str. 21 – Král železný a zlatý: 

Odpovězte do sešitu na otázky ze str. 22 – otázky 1,2,3. 

Na You - tube se podívejte na Dějiny udatného národa českého: Přemysl II. Otakar. 

POZOR: Příští zadání si budeme číst o Václavu III. A bude opakování z doby vlády Přemyslovců. 
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