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

Zadání úkolů na období od 27.4. do 1.5. 2020 

 

pondělí   27.4.   

začínáme nové učivo (zapiš si do sešitu nadpis):  

Stavba věty  

Připomeň si (můžeš si vytisknout a nalepit do sešitu): 

Naše mluvené i psané projevy se skládají z vět. Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí. Ve větě 
jednoduché je jedno sloveso ve tvaru určitém. (např. Žáci se učí.)  

Souvětí je spojení více jednoduchých vět. Obsahuje proto více sloves v určitém tvaru podle toho, 
kolik vět se do souvětí spojilo. (např. Maminka vaří a tatínek opravuje auto.) 

Věty v souvětí bývají zpravidla spojeny spojovacími výrazy. Mohou to být: - spojky (a, i, ani, ale, že, 
ale …) - zájmena (kdo, co, který, jenž …) - příslovce (kdy, kde, odkud …) Před většinou spojovacích 
výrazů se píše čárka. Před spojkami a, i, ani obvykle čárku nepíšeme. Některé věty jsou odděleny 
čárkou bez spojovacího výrazu.  

Stavbu souvětí můžeme naznačit pomocí větného vzorce. Písmeno V je značka pro větu a číslice 
vyjadřuje pořadí věty v souvětí. Zapisujeme i interpunkční znaménka (, . ! ?) a spojovací výrazy.  

např. Abys dosáhl nějakého úspěchu, musíš denně trénovat. – Abys V 1, V 2.  

Kdyby nepřišel domů do večeře, nečekejte na něj. – Kdyby V 1, V 2. 

uč. str. 158 / cv. 1 a), b), c) – ústně 

Čítanka  Příběhy a dobrodružství 
-J.Swift, A.V.Frič      (129-134) (čti polohlasem) 

úterý       28.4.  

uč. str. 159 – Přečti si béžové rámečky a přepiš si je do sešitu. 

uč. str. 159 / cv. 2 – ústně 

středa      29.4. 

uč. str. 159 /cv. 3 a) i b) – do sešitu  

Pozor na značení základní skladební dvojice a ostatních skladebních dvojic. Základní skladební dvojici 
značíme vždy nahoře dvojitou spojenou čarou, ostatní skladební dvojice dole jednoduchou čarou. (viz 
vzor na str. 159) 

uč. str. 159 / cv. 4 – Ve větách opět svorkami vyznač skladební dvojice a slovesa podtrhni vlnovkou 

SLOH: Stojánek na tužky – učebnice s. 154 - 155 
- popis pracovního postupu si přečti 

                                            

 

 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


čtvrtek     30.4. 

uč. str. 160 / cv. 6 – Přepiš si postupně zeleně vyznačené věty do sešitu. U každé věty si zase vyznač 
svorkami skladební dvojici a vlnovkou si podtrhni sloveso. 

Čtení: Příběhy a dobrodružství – čítanka s. 135 - 136 
                  

pátek        1.5. 

svátek 

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

Procvičuj si učivo zde: 

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

https://www.primauca.cz/ 

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

 

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

Přeji hodně radosti při objevování nových poznatků!    J. Navrátilová 

 

 

https://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://www.primauca.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/1-stupen-zs


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

Zadání úkolů na období od 27.4. do 1.5. 2020 

 

 

pondělí 27.4.   

Ověř si znalosti z předcházejícího období zde: 

https://forms.gle/Xy3AmvH2RRBRDsCV7 

uč. str. 58 / cv. 5 – poslední 3 příklady 

úterý     28.4.    

Milí žáci, začínáme 3. díl Matematiky: 

Napište si do sešitu velký nadpis MILION 

uč. str. 3 / cv. 1 a 2 – ústně 

str.  3 / cv. 3 a) b) c) – Vypočítej do sešitu 

str. 4 / cv. 7 – poslední 3 příklady – Vypočítej do sešitu. 

 

středa  29.4. 

Do geometrického sešitu narýsuj a vypočítej obsah: 

 a) trojúhelník KLM , jehož strany mají délky: |KL| = 5 cm, |LM| = 4 cm, |MK| = 4 cm Urči také, o jaký 
typ trojúhelníku se jedná 

 b) obdélník OPQR, |OP| = 6 cm, |PQ| = 3 cm 

 

čtvrtek  30.4. 

uč. str. 4 / cv. 4 a 9 – ústně 

uč. str. 4 / cv. 11 – do sešitu 

 

pátek  1.5. 

svátek 

 

POSÍLÁM OSKENOVANÉ PRVNÍ TŘI STRANY DALŠÍHO DÍLU UČEBNICE. 

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

 

Přeji radostné a úspěšné domácí učení a krásně prožitý svátek!       

                                                                                                                                          J. NAVRÁTILOVÁ 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


 

 

 



 

 

 



 

 

 



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

Zadání úkolů na období od 27.4. do 1.5. 2020 

 

 

Úterý 28.4. 

Unit 23 – Dan’s day 

Opiš si do sešitu na slovíčka 3 další slovíčka k 23. lekci, která najdeš v učebnici s. 49. Slovíčka 
se nauč a procvič si je ve WocaBee, kde najdeš jejich výslovnost (The mouse ran up – d maus 
ren áp  /  The mouse ran down – d maus ren daun  /  The clock struck one – d klok strak 
(u)van). Do WocaBee jsem vložila nová slovíčka i s testy jak na starší slovní zásobu, tak na tu 
novou – procvičuj si tady, poslouchej výslovnost a rozvíjej svoji angličtinu zábavnou formou. 
Ve WocaBee vidím každou tvoji aktivitu, kterou si vyhodnotím. 

Středa 29.4. 

Učebnice s. 49 – přečti si zde žlutý rámeček s gramatikou a pokus se ji pochopit. Dovysvětlím 
ti ji po návratu do školy.  

Gramatika: přítomným časem prostým popisujeme děj, který se více nebo méně často 
opakuje na rozdíl od průběhového času, který popisuje právě probíhající děj (s ing). Pozor na 
3. osobu j.č. – zde většina významových sloves přibírá koncovku s . U některých sloves 
s slyšíme, u jiných sloves slyšíme z. Kvůli výslovnosti přibírají některá slovesa před s ještě e, 
takže je na konci slovesa – es (vyslovujeme iz). Pokud je na konci slovesa y a před ním je 
souhláska, tak dojde ke změně y na ie (například fly – flies); pokud je však před y 
samohláska, tak ke změně nedochází (například play – plays). 

V pracovním sešitě na s. 48 zkus vypracovat cvičení 2 a 3 (zkontroluješ si později podle 
zaslaného řešení) 

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

https://www.wocabee.app/ 

Pátek  1.5. 

Svátek 

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

Pokud chceš rozvíjet svoji angličtinu o něco víc, tak pracuj na těchto doporučených stránkách: 

www.jazyky-online.info 

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

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

Přeji radostné a úspěšné domácí učení!      J. Navrátilová 

 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz
https://www.wocabee.app/
http://www.jazyky-online.info/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida


4b_vl_rich_27_duben_1_kveten_statni svatek_zadani 

Vlastivěda 

Richterová Helena 

Období: 27. duben – 1. květen 

Nové zadání: 

 

Přečti si v učebnici článek KAREL IV. –OTEC VLASTI. – str.25-27. Odpověz si na otázky na str. 27. Zkus 

vyřešit i problémovou úlohu str.27. 

Na You- tube se podívej na: Karel lV. Hvězdná kariéra, Karel lV. - stavitel 

Do sešitu doplň tento zápis: 

Karel lV. 

Byl synem…………………………………………...(dcera Václava ll.)a 

 ………………………………………………………………… 

Byl vychován  ve ………………………………., do Čech se vrací ve svých 17 letech. 

 Byl……………………………….. českým a ……………………………………………….římským. 

 Toužil povznést českou zem na úroveň mocných zemí. 

Založil …………………………………… univerzitu (r. 1348). 

Obnovuje ……………………………………..hrad. Dal vystavět……………………..sv. Víta 

(gotický styl), kamenný ………………………………..přes Vltavu. 

Dal vystavět…………………………………………….(nová část Prahy) , 

hrad……………………………………………. 

Dal zhotovit korunovační………………………….. korunu a korunovační klenoty. 

Jako král se vyhýbal válkám a raději vše řešil jednáním. 

Bývá často nazýván ……………………………………………………. 

Měl 4 ženy, 12 dětí. 

 

Vyplň a odešli tento testík: 

https://forms.gle/N21EtUtnq3bUGAeh9,  

https://forms.gle/N21EtUtnq3bUGAeh9


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 



4. B Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 27. 4. - 1. 5. 2020

Vážení  a  milí  rodiče,  děti ,  prosím  přijměte  moje  poděkování  za
bezproblémovou  komunikaci ,  plnění  zadávané  práce,  odevzdávání  v
termínech . Velmi si vás všech vážím a obdivuji vás, že danou situaci zvládáte .

pondělí 27. 4. 2020

Úkol č. 1:

Jdi  na  internet  a  pusť  si  toto  video:  https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk.  Je  to
video o našich ekosystémech. Můžeš ho vidět celé, ale pro mě bude stačit, když se posuneš na
8:45 a skončíš 16:55. Pokud si video pustíš 2x po sobě, uděláš dobře :-).

Úkol č. 2:

Do sešitu nakresli a popiš myšlenkovou mapu dle videa. Napiš vše, co se ti vybaví při slově
POLE. Nezapomeň na datum a nadpis Na poli. 

středa 29. 4. 2020

Úkol č. 1: Přečti si text Na poli v učebnici str. 35.

Úkol č. 2: Zápis do sešitu s datem 30. 4. Zápis můžeš vylepšit obrázkem.

Na Poli

pole jsou uměle vytvořena člověkem

orná půda

boj s plevely a škůdci

zemědělství

plodiny

Rostliny na poli

obilniny

okopaniny

luskoviny

olejniny

zelenina

průmyslové rostliny

V případě jakýchkoli nesrovnalostí mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese. 

Chytrová

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz

