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

Zadání úkolů na období od 4.5. do 8.5. 2020 

 

pondělí   4.5.   

 téma: Podmět a přísudek 

Minulý týden jste se seznámili se stavbou věty a naučili jste se skladební dvojice a 

základní skladební dvojice.  

Zápis do sešitu:  

nadpis: Podmět a přísudek 

Základní skladební dvojici tvoří podmět (= podstatné jméno) a přísudek (= sloveso).  

Na podmět se ptáme 1. pádovou otázkou Kdo? Co? 

Na přísudek se ptáme otázkou Co dělá podmět? 

(Poznámka: Při určování ve větách podmět vždy podtrhujeme a sloveso značíme 

vlnovkou).  

 

uč. str. 161 a uč. str. 162 – přečti si béžové rámečky 

Přepiš si toto cvičení do sešitu. Doplň i, í, y, ý. Podtrhni podmět rovnou čárou a přísudek 

vlnovkou. 

Kl____ky u dveří se dříve v____ráběly z mosaz____ . V____tr v____vrátil dva 

v____soké topol____ . Po bezmračném neb____ plují beránky. Pěnkav____ zp____valy 

ve větv____ch. Stařena se belhala s otep____ slám____ na zádech. Z lesa se oz____vají 

datl____ . Vánek pohupoval stébl____ tráv____ .  

 

Čítanka: Příběhy a dobrodružství – přečti si nahlas 
- A.Ježková, E.Frynta, 

  M. Drijverová                  (134-139) 
 

úterý       5.5. 

 uč. str. 161 / cv. 1 a) i b) – přepiš si jednotlivé věty do sešitu 

 
Poznámka: Podmět je vždy v 1. pádě. Víme, že doplňuje přísudek. Nejčastěji bývá vyjádřen: 

- podstatným jménem (např. Lenka se učí.) 
- přídavným jménem (Známá maminky pracuje v knihovně.) 
- zájmenem (Ona tam byla.) 
- číslovkou (Jedna tam zůstala.) 

 

 Přepiš si toto cvičení do sešitu. Vyhledej v každé větě podmět a přísudek. Přísudek podtrhni 
vlnovkou a podmět čárou. Urči, kterým slovním druhem je podmět vyjádřen. Číslo slovního druhu 
nadepiš nad podmět.  
 

Sytý hladovému nevěří. Jablko nepadá daleko od stromu. Každý chvilku tahá pilku. Jeden za 
osmnáct, druhý je za dvacet bez dvou. Tichá voda břehy mele.  

 

 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


středa     6.5. 

SLOH: V minulém zadání sis přečetl (a) v učebnici na s. 154 – 155 návod na sestavení stojánku. 
Nyní se pokus o zapsání vlastního návodu. Do slohového sešitu si napiš tento zápis:  

nadpis: Popis pracovního postupu 

- Vyznačuje se přesným vyjadřováním a přehledností. Jednotlivé činnosti (fáze postupu) jsou 
zachyceny v přesné časové posloupnosti.  

      

ÚKOL: Vyber si jakýkoliv jednoduchý výrobek (např. si vzpomeň, co jsme vyráběli v pracovní výchově) 
a do slohového sešitu si napiš popis pracovního postupu tvého vybraného výrobku. 

(Nezapomeň napsat nadpis tvého výrobku, pod to na řádek uveď pomůcky, které budeš ke svému 
výrobku potřebovat. Pak si nadepiš postup a pod tento malý podnadpis si piš v bodech jednotlivé 
kroky, jak jdou přesně za sebou při zhotovení tvého výrobku. K jednotlivým krokům můžeš použít 
číslice.) 

 

Příklad popisu pracovního postupu:  (Poznámka: postup je často vhodné doplnit fotografiemi) 

Přáníčko z čajových pytlíků: 

pomůcky:  

 Barevnou čtvrtku (v našem případě velikost A4) 

 Spoustu papírových pytlíků od balených čajů 

 Oboustrannou lepicí pásku nebo osvědčené lepidlo na papír 

 Nůžky, pravítko, obyčejnou tužku 

 Ústřední obrázek (např. z časopisu nebo katalogu) nebo fotografii 

 Barevné tužky na dozdobení (pastelky, gelové propisky, fixky) 

pár rad na začátek:   (není vždy nutné zapisovat rady – vše záleží na popisovaném výrobku) 

 Počítejte s tím, že výroba přáníčka bude trvat minimálně 2-3 hodiny (podle zručnosti). 

 Na lepení postačí kvalitní tyčinkové lepidlo. Pokud nemáte ověřené kvalitní lepidlo na papír, 
raději použijte oboustrannou lepicí pásku, aby se přáníčko do druhého dne nerozlepilo. 

 Pytlíčků je potřeba opravdu hodně, my jsme spotřebovali 23 větších pytlíčků a 6 menších pyt-
líčků na tohle jedno přáníčko. 

 Různí výrobci mají různé velikosti pytlíčků a různé velikosti natištěného obrázku. I když se 
vám zdá, že vypadají stejně, nejdřív si je poměřte. 

postup: (můžeš zapisovat také v bodech) 

Nejdřív si vybereme obrázek a k tomu čtvrtku a pytlíky, aby vše dohromady ladilo. Potom připravíme 
čtvrtku. Naměříme polovinu, označíme si ji na obou stranách tužkou a spojnici lehce nařízneme nůž-
kami, aby se čtvrtka lépe zlomila napůl. Vybraný obrázek umístíme na přední stranu přáníčka. Buď ho 
tam můžeme dát, jak se nám líbí, nebo si rozměříme místo, kam ho následně umístíme, např. na pro-
středek a přilepíme. 

 

 



 

 
 

 
 

Teď si připravíme pytlíčky od čaje. Nejprve vystřihneme přední stranu pytlíčku. Potom si papírky po-
skládáme. Máme několik možností. Na obrázku vidíte tři z možností, které můžete využít ke skládání 
pytlíčků. 

 



Pro naše přání použijeme poslední (spodní) způsob skládání a připravíme si 23 větších a 6 menších 
slož. papírků. 
Nejprve si připravíme přední stranu přáníčka. Obrázky si rozmístíme tak, jak je budeme chtít přilepit. 
Když budeme na kraji potřebovat jenom část složeného obrázku, zastřihneme si je. Ve chvíli, kdy jsme 
s rozmístěním spokojení, začneme lepit. Můžeme použít lepidlo na papír nebo oboustrannou lepicí 
pásku. 

 

Složenými obrázky můžeme ozdobit i vnitřek přáníčka. Nakonec dozdobíme barevnými tužkami, napí-
šeme věnování a máme hotovo. 

 

 

Ze zkušenosti s výrobou přáníček Vás můžeme ujistit, že vybrat nejvhodnější umístění obrázků a pyt-

líčku trvá na celé práci nejdéle, ale bývá nejzábavnější částí výroby.  

 

Další přáníčka na ukázku: 

 



 

 

Postup výroby dalšího výrobku: 

Jedlé akvárium 

 

Potřeby a pomůcky 

bezbarvá potravinářská želatina (uvařte za asistence dospělých podle návodu) 
vařič 
menší kastrol 
lžíce 
voda 
modrá či zelená potravinářská barva 
gumové bonbony – rybky 
hladká, co nejvíce průhledná sklenice 
špejle 

Postup 

Želatinu koupíme v potravinách každého supermarketu. Existuje v několika barevných variantách, 
obvykle ale ne v modré a zelené. Proto použijeme špetku potravinářského barviva do bezbarvé 
želatiny, aby vypadala jako voda. Želatinu uvaříme. Požádejte o pomoc někoho z dospělých, kteří vám 
ji pomohou připravit přesně podle návodu na obalu. 
 



Pokud máme želatinu uvařenou, nalejeme ji do sklenice, necháme částečně zchladnout a potom, 
dokud není ještě úplně tuhá, do ní umístíme gumové rybičky. Měli bychom se snažit o to, aby 
vypadaly, jako že plavou. Při jejich umisťování si můžeme pomoci špejlí. No a nakonec dáme želatinu 
zcela ztuhnout do lednice. Dobrou chuť! 

 

Zápis do sešitu: (Pozor – už ne do slohového, ale tam, kam si zapisuješ gramatiku) 

Podmět je buď vyjádřený (např. Petr chodí do posilovny.) nebo si ho můžeme z předcházejících vět 
domyslet, pak je nevyjádřený. (např. Cvičí tam s činkami.) 

(Poznámka: Víme, že se stále jedná v této situaci o Petra.) 

 

 uč. str. 162 / cv. 1 a) i b) – přečti si  
 

čtvrtek     7.5. 

 str. 163 – Přečti si béžový rámeček a podívej se, jak se značí nevyjádřený podmět. (Bývá vyjádřen 
zájmenem a píšeme ho do závorky). 

 Ústně rozhodni, zda se v daných větách jedná o podmět vyjádřený, nebo nevyjádřený: 
Děti si vyprávějí o plánech na prázdniny. Hanka pojede na skautský tábor. Byla tam už dvakrát. 
Lukáš poletí s rodiči k moři. Ještě nikdy letadlem neletěl. Dominik se přihlásil na stanový tábor na 
Šumavě. Stráví tam dva týdny s ochránci přírody. Moc se těší na nové kamarády. Zuzka se chystá 
k babičce na hory. Má v plánu mnoho výletů po hřebenech a horských chatách. Už si koupila nové 
pohorky a dobrý batoh. 

 

Čtení: Příběhy a dobrodružství – přečti si nahlas 
- A.Lindgrenová                 (139-144) 
                  

pátek        8.5. 

Státní svátek 

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

 

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

Přeji hodně radosti při objevování nových poznatků!    J. Navrátilová 

 

 



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

Zadání úkolů na období od 4.5. do 8.5. 2020 

 

 

pondělí 4.5. 

uč. str. 5 / cv. 13 a 14 – do sešitu  

U cvičení 14 si udělej do sešitu 3 sloupečky, názvy druhů ovoce si psát nemusíš. 

uč. str. 5 / cv. 16 – do sešitu a cv. 19 – první 2 sloupečky do sešitu 

úterý     5.5.    

uč. str. 7 a  8 – Podívej se na růžové rámečky a připomeň si pojmy při početních operacích.  

uč. str. 7 / cv. 3 – první 4 příklady do sešitu 

uč. str. 7 / cv. 6 – první 4 příklady do sešitu 

středa  6.5. 

uč. str. 6 / cv. 1, 2, 4  – Narýsuj si tato cvičení do sešitu. Nejdříve si vždy udělej náčrtek. Náčrtek vždy 
děláme od ruky.  

čtvrtek  7.5. 

uč. str. 8 /cv. 8 a), b), c) 

uč. str. 8 / cv. 11 – první 4 příklady do sešitu 

uč. str. 8 / cv. 12 – první 4 příklady do sešitu 

pátek  8.5. 

Státní svátek 

Matýskovu matematiku už znáš, tak si v ní pusť další videa, pokud chceš. 

 

POSÍLÁM OSKENOVANÉ STRANY DALŠÍHO DÍLU UČEBNICE. 

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

PŘEJI VŠEM KRÁSNĚ PROŽITÝ SVÁTEK!             J. NAVRÁTILOVÁ 
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Aj_4b_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 4.5. do 8.5. 2020 

 

 

Úterý 5.5. 

Zopakuj si časové údaje – můžeš si vytisknout a nalepit do svého sešitu: 

0:00 

ráno                                    breakfast                       morning                           AM 

dopoledne 

12:00                                    lunch 

odpoledne                                                                    afternoon 

večer                                     dinner                             evening                           PM                    

24:00 

(někdy se setkáš také s variantami a.m.  /  p.m. nebo jen bez teček am  /  pm, které jsou také 
platné) 

Pozor na slovíčko homework – nikdy nepřibírá koncovku -s! 

Jistě jsi už zpozoroval(a), že časový údaj je ve větě vždy na začátku nebo na konci (obě 
varianty jsou správné). 

At 6:30 I get up     nebo       I get up at 6:30. 

V 6:30 vstávám.                     Vstávám v 6:30. 

 

Unit 24 

Zapiš si do svého sešitu na slovíčka jako obvykle slovíčka z učebnice s. 50–51, PS s. 71. 
Procvič si je v PS na s. 50 / cv. 1   a na s. 51 / cv. 4. 

Vypracuj také cv. 3 s. 50 a cv. 6 s. 51 z PS. 

 

Středa 6.5. 

Vypracuj druhou polovinu testu -ověření;  

obdobně jako při vypracování první poloviny testu máš dvě možnosti:  

a) vytiskni si, doplň perem, ofoť a pošli e-mailem 

 b) zapisuj výsledky na papír nebo do svého sešitu (k číslu otázky nezapomeň přiřadit 
písmeno A, B, C, …), ofoť a pošli e-mailem 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


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

https://www.wocabee.app/ 

Pátek  8.5. 

Státní svátek 

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

Pokud chceš ještě nějaké úkoly navíc, tak zkus vyluštit křížovky dole: 

 

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

Ať se ti test podaří a přeji krásně prožitý svátek!      J. Navrátilová 

 

FRUIT AND VEGETABLES   

 

 

VODOROVNĚ 

2   hruška 

3   meloun 

4   okurka 

6   jablko 

7   brambora 

9   jahoda 

12   mrkev 

13   hroznové víno 

   

SVISLE 

1   broskev 

2   ananas 

5   třešně 

8   pomeranč 

10   rajče 

11   banán   

 

https://www.wocabee.app/


                                         



                                           

 





4. B Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 4. 5. - 8. 5. 2020

pondělí 4. 5. 2020 

Úkol č. 1:

Pozn. Hlavním produktem obilnin jsou obiloviny (obilky/cereálie), vedlejším produktem je sláma. 

Přečti si v učebnici text o Obilovinách, str. 36. Prohlédni si obrázky.

Úkol č. 2:

Do sešitu napiš zápis . Nezapomeň na nadpis a datum 4. 5. 2020.

Obiloviny 

 kořeny svazčité

 stonek - stéblo duté s kolénky

 plody = obilky

 jednoleté byliny

Úkol č. 3:

Vylušti křížovku

1. Obilí s krátkými vousy je ...

2. Pšenice, žito, ječmen jsou ...

3. Nadzemní část rostliny spojující 
    kořen s květem se jmenuje ... 

4. Zrna jsou ukryta v …

   (napiš podstatné jméno,1. p., č. j.)

1

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

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
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středa 6. 5. 2020

Úkol č. 1:

Prohlédni si prezentaci Obiloviny na internetu:

http://www.iss-slany.cz/bezkridy/pdf/DVOLE_SUROVINY2_01.pdf 

Úkol č. 2:

Na  otázky  z  konce  prezentace  odpověz  písemně  do  sešitu  (na  otázky  č.  3  a  5,  prosím,
neodpovídej!). Odpovědi nalezneš v prezentaci.

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová

2

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020
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4b_vl_rich_4_8_kveten_zadani. 

Vlastivěda 

Richterová Helena 

Období: 4.-8.věten 

Nové zadání: 

Život ve středověku za vlády Karla IV. - pondělí 

  

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 28 -29. 

Na You- tube se podívej na „ Dějiny udatného národa  českého –Gotická móda.“ 

 

 

Doplň zápisy do sešitu (už nemusíš posílat), následující týden je zkontroluješ. 

Zápis: 

Středověké vesnice a města 

Dlouhé období míru umožnilo nebývalý rozvoj hos…………………….. a  

ob……………………………………. 

Vesnice tvořilo………až……………. domů. Rolníci byli  p………………… 

krále, šlechticů nebo církve. Své vrchnosti odváděli p……………… 

dá…………… .Snižovala se r…………………. a odvádění části ú…………………  

Nejvíce vzkvétala města, největší byla P…………… .Města byla chráněna p……………. 

a h…………………………….Tvořily je mě………………domy, kos……………  , ra…………………       

Nejbohatší skupinou byli o……………………., nejdůležitější  ře…………………………………… . 

Život ve středověku za vlády Karla IV. Str. 30-31. 

Zápis: 

Středověká vrchnost: 

Šlechta se rozdělila na p….,… a ze…………… . Pá……. Žili v pevných h………………….., 

Vlastnili rozsáhlá pan……………….. Pořádali h………., rytířské tu………… ,věnovali se 



lovu di……………………… zv…………………….. . 

Zemané  obývali nevelké t……………………….. . Vlastnili obvykle jen jednu …………………. 

Oproti sedlákům byli ale sv……………………. .Nechávali se najímat do v………………, nebo 

do služby na k………………dv………………. . 

Církev nesmírně zbohatla.  Karel lV. je podporoval. Její  hodnostáři ( biskupové, kněží) často 

zapomínali na příkaz křesťanské chudoby. Aby ještě více zbohatli, začali prodávat odpustky. 

( Za  peníze si bohatý člověk mohl koupit odpuštění svých hříchů.)  

Odpověz si na modré otázky pod textem, přečti si shrnutí poznatků. Doplň zápis do sešitu. 

 

Jan Hus a jeho doba: str. 32 -33, čtvrtek 

Zápis: 

Po smrti Karla IV. Vládl jeho syn …………………. Byl však slabý. Zejména církev vyvolávala 

u lidí…………………………… Žili rozmařile, prodávali …………………………….Proti nim vystoupil  

Mistr Jan Hus- profesor na……………………………………………………………….. a kazatel. 

Byl prohlášen za ………………………………….. upálen v K……………………………………….. 

 Vyplň prosím tento test: Život ve středověku 

https://forms.gle/hjWCSvo83TXnuGzL6 , 

Podívej se na: Dějiny udatného národa českého  - Václav IV, Jan Hus. 

Přeji pohodové učení a krásné májové dny. Richterová. 

 

 

https://forms.gle/hjWCSvo83TXnuGzL6

