
 
 

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

Zadání úkolů na období od 8.6. do 12.6. 2020 

 

 
Milí žáci, pomalu končíme s novým učivem. Poslední učivo, které nás v tomto školním roce čeká, 
je stavba souvětí.  
 
Připomeň si: 

 Naše mluvené i psané projevy se skládají z vět. Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí. 
Ve větě jednoduché je jedno sloveso ve tvaru určitém. (např. Děti si hrají.) 
Souvětí je spojení více jednoduchých vět. Obsahuje proto více sloves v určitém tvaru podle 
toho, kolik vět se do souvětí spojilo. (např. Válejí se a strkají do sebe.) 
 

 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. Když bude hezky, půjdu se koupat. – Když V1, V2. 

    Dostal jsem pětku, protože jsem se neučil. – V1, protože V2. 

 
8. 6. 
zápis:  
Nadpis: Stavba souvětí 
(Vystřihni si tuto poučku a nalep si ji do sešitu, nebo si ji opiš ze str. 182.  
 
Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Spojovací výrazy jsou: 

a) spojky (a, ale, avšak, aby, že, protože, přestože, jenže, než, nebo, když, jakmile, pokud), 
b) zájmena (kdo, co, jaký, který, čí, jenž), 
c) příslovce (kde, kam, kudy, kdy, jak, proč, odkud). 

Věty jsou v souvětí odděleny čárkami, jen před spojkami a, i, ani, nebo, či se čárka často nepíše. 
 

 Zkus přiřadit k souvětím v tabulce tyto uvedené vzorce. Tabulku si vystřihni a nalep si ji 
do sešitu, případně si tyto věty s příslušnými vzorci opiš do sešitu. 
                                                                               
V1, kam V2.  /  V1 a V2. /  V1, ale V2.   /  V1, proto V2.  
V1, avšak V2.   /  Když V1, V2.  /  Jestliže V1, V2.  /  V1, že V2. 
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1. Včera jsem se neučil, proto jsem dostal špatnou známku.  

2. Jirka hraje tenis a Alena šla do kina.  

3. Chystali jsme se na výlet, ale začalo pršet.  

4. Když dnes půjdu ven, nestihnu se naučit na test.  

5. Tatínek říkal, že s námi pojede o víkendu plavat.  

6. Snažili jsme se ten zápas vyhrát, avšak soupeř byl moc 
silný.  

 

7. Jestliže máš hlad, budeš muset něco uvařit.  

8. Půjdu tam, kam budu chtít.   

 

 uč. str. 181/cv. 1 a) i b)– Projdi si ústně. 

 SLOH – uč. str. 194/cv. 2 – Pokus se vyprávět příběh popořádku.  
 
9. 6.  
Dokonči následující souvětí a napiš si je do sešitu. Podtrhni v nich spojovací výrazy a ke každému 
souvětí si zapiš větný vzorec.  
Protože jsem zaspal, ………………………………. 
Když jsem byl malý, ………………………………… 
Vzpomněla jsem si, že ……………………………. 
Víš, co…………………………………………………….. 
Běž si hrát, ale………………………………………… 
Až budu mít čas, ……………………………………. 
Viděli jsme, jak………………………………………. 
 

 uč. str. 182/cv. 2 a) c) – Projdi si ústně. 
 
10. 6. 
Nalep si toto cvičení do sešitu: 

 
 

a) Podtrhni v textu červeně slovesa. 
b) Do rámečku za větou jednoduchou napiš písmeno J. 
c) Do rámečku za souvětím napiš číslici označující, z kolika vět se skládá. 
d) Doplň v souvětí čárky.  



e) Naznač vzorci stavbu všech souvětí z prvního odstavce.  

 uč. str. 183/cv.4 – Vytvářej ústně svá vlastní souvětí podle vzorců. 
. 

11. 6. 

 uč. str. 184/cv. 7 – Přepiš si toto cvičení do sešitu. Text vhodně rozděl na věty jednoduché 
a souvětí. Dávej si pozor na psaní velkých písmen, čárek a teček.  

 uč. str. 185/cv. 8 – Zkus doplnit ústně další větu do souvětí. 
 
12. 6. 

 uč. str. 185/cv. 9 a) – Projdi si ústně. 

 uč. str. 185/cv. 10 – Zkus si vytvořit podle vzorců různá souvětí a zapiš si je do sešitu.  
 
 
Obohacuj svoji slovní zásobu s chutí a nezapomínej se věnovat četbě knih!  Po dočtení knihy 
mně pošli druhý čtenářský list nejpozději do 18.června.     
 
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na můj e-mail.  
                                                                                
                                                                                                                             J. Navrátilová 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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

Zadání úkolů na období od 8.6. do 12.6. 2020 

 

 
 
8. 6. 
zápis:  
nadpis: Přímá úměrnost 
např. Kolikrát se zvětší počet zakoupených vstupenek, tolikrát se zvětší částka, kterou za ně 
zaplatíme. Mezi počtem vstupenek a částkou, kterou za ně zaplatíme, je přímá úměrnost. 
 

 uč. str. 20/cv. 1 – Udělej si na průsvitku. 

 uč. str. 20/cv. 2 – Přepiš si tuto tabulku do sešitu a doplň si ji.  

 uč. str. 20/cv. 3 – Udělej si na průsvitku. Zkus se zamyslet nad otázkami v modrém 
rámečku, které se nachází pod tímto cvičením.  

Ke znázornění přímé úměrnosti často využíváme diagramy.  

 uč. str. 21/cv. 6 a), b) – Zkus vyčíst odpovědi na tyto otázky z diagramu.  
 

9. 6. 

 uč. str. 21/cv. 5 – Přepiš si tuto tabulku do sešitu. Tabulku si doplň. Opět si všimni přímé 
úměrností mezi počtem a cenou zakoupených hrnečků. Odpověz na otázky pod cvičením. 
K danému cvičení si zkus vytvořit diagram.  

 uč. str. 21/cv. 7 – Vypočítej první řádek příkladů do sešitu. 
 
10. 6.  
GEOMETRIE – poznáváme geometrická tělesa 
 

 Pusť si videa na těchto odkazech:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=t7Vj_QSABcw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=expuSr0_mko 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bnMlxhfzpHQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UkxFhuQj3TI 
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Připomeň si:  
 

 

 
 



 
 

 Zkus pojmenovat, jaká tělesa představují jednotlivé obrázky: 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



11. 6.  
Uvedené příklady vypočítej do sešitu. 

 uč. str. 49/cv. 1 – první 2 příklady 

 uč. str. 50 /cv. 7 – první 3 příklady 

 uč. str. 50/cv. 9 – první 2 příklady i se zkouškou 

 uč. str. 49/cv. 5 – slovní úloha 
 

12. 6. 

 Pozor, vypočítej ověřovací kontrolní cvičení viz přiložený list níže.   
 
Vytiskni si pracovní list, nebo si uvedené příklady přepiš a vypočítej je na samostatný papír. 
Poté popros rodiče, ať ti vypočítané příklady vyfotí, či oskenují a zašlou mi je na můj e-mail 
nejpozději do 14. června.  
 
 
 

MATEMATIKA – ověřovací závěrečné příklady 
 

Jméno a příjmení: 
 
 

a) Sečti písemně:   b) Odečti písemně: 

 

289 658         876 542 

476 789       - 357 975 

 

 

 

 

b) Vynásob písemně: 

 

     72 573         37 128  

     __. 86              . 73 

 

 

 

 

 

 

d) Vyděl písemně a proveď zkoušku správnosti:  

 

     77 042 : 8 =  

 

 

 

 

 

 

      300 872 : 5 =  



 

e) Vypočítej:  

 

    
7

8
 z 56 = 

 

 

    
6

9 
 z 63 =  

 

 

f) Vypočítej aritmetický průměr:  

 

 aritmetický průměr 

7, 8, 11, 9, 15  

18, 6, 3  

 

g) Vypočítej neznámá čísla. Nezapomeň na zkoušku správnosti. 

 

a – 600 = 4 800    b : 100 = 3 000 

          a =                b =  

          a =                b =  

ZK:       ZK:  

 
  

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

 
 
Milí žáci, přeji vám, ať se vám při procvičování nového učiva, tak i při opakování a počítání 
kontrolních cvičení daří.  
 
tř. uč. Jana Navrátilová 
 
 

 

 

 



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

Zadání úkolů na období od 8.6. do 12.6. 2020 

 

 

Úterý 9.6. 

Prohlédni si obrázek v učebnici s. 56 a přes fólii spoj otázku z levého sloupce s odpovědí 
v pravém sloupci. 

PS s. 56/ cv. 2 

PS s. 57/ cv. 6 – spoj otázky a odpovědi  

PS s. 58/ cv.1 

Opakuj si od 23. lekce na test. 

 

 

Středa 10.6. 

A máme tady slibovaný test, který je rozdělen na dvě části. Stejně jako v předcházejících testech si jej 
můžeš vytisknout, pokud máš tu možnost nebo zapisuj řešení do svého sešitu (k číslu úkolu zapiš 
písmeno – A, B, C, … a připiš řešení). Dnes vypracuj první stranu testu. 

 

Pátek  12.6. 

Vypracuj druhou stranu testu. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail.  
Radostné a pohodové učení!      J. Navrátilová 



4. B Přírodověda – Na poli – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 8. 6. - 12. 6. 2020

PŘÍŠTÍ HODINU – ČTVRTEK 11. 6. 2020 TEST NA TÉMA NA POLI

pondělí 8. 6. 2020 

Mezi  živočichy  žijící  na poli  nebo v okolí  polí  dále  řadíme srnce,  lasice,  skřivany,  bažanty,
křepelky, čmeláky, cvrčky a mnohé další.

Úkol č. 1:           učebnice str. 42

Přečti si popis živočicha, doplň vynechaná slova nebo škrtni, co neplatí. Urči jméno živočicha. 

 Pracuj buď do tohoto listu – vystřihni a nalep do sešitu, nebo přepiš do sešitu. 

____________________________
Žravý  brouk.  Jeho  larvy  i  dospělý  jedinec  se  živí  natí  ______________________.
Samička klade na RUB – LÍC bramborových listů hromádky žlutých _________________.
Larvy, které se z nich vylíhnou, sežerou nejprve prázdný obal ___________ a pak začnou
ožírat listy ___________. Dospělí brouci i jejich larvy jsou velmi UŽITEČNÍ – ŠKODLIVÍ.

___________________________
Bezobratlý  blanokřídlý  živočich.  Vypadá  jako  silná  chlupatá  včela.  Je  černý  s
___________ pruhem na  hrudi  a  na zadečku.  ______________ je  větší  než dělnice.
Tento druh hmyzu má DELŠÍ – KRATŠÍ sosák než včely, takže úspěšně opyluje rostliny s
MĚLKÝM – HLUBOKÝM kalichem, např. _____________________.

Úkol č. 2:
Opakuj si na test učivo Na poli. 

 Učebnice díl 1., strany 35 až 42. 

 Zápisy a práce od 30. 4. do 9. 6. 2020.

středa 10. 6. 2020
TEST – GOOGLE FORMULÁŘE: https://forms.gle/p6TAiV8kEo1CciJE9. 

➔ Vyplněný test odešlete nejpozději do 14. 6. 2020. 

➔ Výsledek bude zahrnut do hodnocení za měsíc květen.

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 4. ročník, šk. r. 2019/2020
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4b_vl_rich_8_12_cerven_zadani         richterova@zsdolnikounice.cz 

Vlastivěda 4. ročník 

Zadání 1: 

Prostuduj si v učebnici text na str.52.Odpověz na otázky na str. 52. 

Zápis: 

Život v českých zemích po třicetileté válce. 

Válka způsobila velký ………………………… obyvatel. Šlechta potřebovala  

…………………………………………………….., proto zakazovala……………………………………………… 

Počet dnů roboty se zvyšoval. Poddaní se bouřili, nejznámější byla vzpoura………………. 

Šlechta žila v přepychu. Vyšší vrstvy mluvily……………………………, jen na venkově se  

mluvilo ………………………………. 

Začal nový stavební a umělecký sloh  - BAROKO - nádherně zdobené kostely, další stavby. 

Barokní je například kostel sv. Antonína v Dolních Kounicích, kostel Panny Marie v Pravlově. 

Na You- tube se podívej na: Co dál po třicetileté válce, Barokní umění, Selské bouře. 

Zadání 2: 

Přečti si učebnici na str. 54,55 nahoře. Odpověz na otázky na str. 55. 

Zápis: 

První žena na českém trůně 

Habsburský císař Karel VI. neměl žádného ……………………….., a tak se v 18. století stala  

císařovnou a českou královnou jeho dcera …………………………………………………………………. 

Během několika válek si udržela téměř celé dědictví. Přitom poznala, že musí provést 

………………………………………………… 1.rozvinula………………………………… a omezila………….. 

……………………………………………………. 2. ulehčila poddaným – snížila …………………………… 

na ……… dna v týdnu. 3. Zakázala pánům trestat poddané – tresty udělovaly řádné  

…………………………  4. Pečovala o výstavbu ………………………………… 5. Vydala nařízení 

o povinné …………………………………………………………………………………. 

Na You – tube se podívej na: Marie Terezie. Vyplň tento kvíz: 

https://forms.gle/61QJX5wbNeFBPenM9 , 

mailto:richterova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/61QJX5wbNeFBPenM9

