
Třída 4.A  
Vyučující: Alexandra Jedlisková  
Zadání pro období: 11.5.-24.520202  
Emailová adresa: alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz  
   
ČESKÝ JAZYK  
Učebnice str.80-82 pozorně přečíst skloňování vzorů předseda a soudce + žluté rámečky  
                                   cvičení procvičit ústně  
PS str. 20-22  
malý sešítek 26-28  
slohové cvičení str.85 v učebnici přečíst, PS str.23 doplnit a cvičení 3 napsat slohovou práci na téma 
Jak chráníme přírodu - tuto stránku prosím odeslat na moji email.adresu, děkuji  
   
MATEMATIKA  
str. 7 -11   
geometrie - pokuste se na volný papír narýsovat pravidelný šestiúhelník str. 11/cv. 6  
pokud se vám nepodaří, nevadí, společně na to mrkneme ve škole :-)  
   
ANGLICKÝ JAZYK  
přepsat slovíčka lekce 21-24 do slovníčku  
pouze si opakujte slovíčka a učte se písemnou podobu nových - společně pak probereme gramatiku i 
výslovnost  

 

 

Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 11.5.2020 do 22.5.2020 

V úvodu této složky !Samostudium!  najdete Odkazy na zajímavé výukové weby: 

Učebnice online 

V tomto odkazu si můžete otevřít elektronickou interaktivní učebnici a pracovní sešit, které 

používáme ve škole. Zde si můžete prohlédnout obrázky, promítnout filmy a pracovat 

s interaktivními cvičeními v učebnici i pracovním sešitě. 

Protože se některým z vás nedařilo připojit, pokusím se popsat, jak by to mělo jít: otevřete si 

stránky zsgvodnany.cz, na nich odkaz !Samostudium! (tam nyní jste), pod nadpisem Podklady 

k samostudiu postupujte dolů ž k odkazu Učebnice online, na ten klikněte a objeví 

se vám tam Multimediální interaktivní učebnice nově i bez 

instalace. Pojedete dolů až k velkému modrému nadpisu SPUSTIT UČEBNICE ONLINE,  

na ten klikněte a objeví se tam furmulář pro přihlášení - zadáte platnou e-mailovou adresu, 

heslo, kontrolu hesla, jméno a příjmení. Do e-mailu dostanete ověřovací odkaz, na ten 

kliknete a po přihlášení vyberete v horním menu "katalog" zvolíte si příslušnou učebnici a 

vyberete volbu "vyzkoušet". Mělo by to vyjít. 
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http://www.ucebnice-online.cz/


Přírodověda 

12.5.2020 

Pes, kočka 

- Učebnice str. 59  

PES DOMÁCÍ 

 má výborný čich a sluch 

 vyskytuje se v mnoha plemenech  

(pracovní, lovecká nebo společenská plemena) 

 pomocníci myslivců, k vyhledávání ztracených  

 lidí, hlídání stád hospodářských zvířat, vodiči 
a pomocníci nevidomých  

 živí se masožravě 
 

 
KOČKA DOMÁCÍ 

 dobře vyvinutý sluch a zrak, výborně vidí i za šera, 
hmatové vousy citlivé na dotyk, usnadňují  

pohyb ve tmě 
 hbité tělo uzpůsobeno k lovu, pohybuje se tiše,  

na tlapkách má ostré zatažitelné drápy 

 rozlišujeme plemena (perská kočka, siamská kočka) 

 loví v okolí obydlí myši i jiné hlodavce 

 je masožravec, lidé ji naučili přijímat i jinou potravu 
 

Okopíruj a nalep do sešitu, podle zápisu vyprávěj. 

 

19.5.2020 

Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí 

- Učebnice str. 60 – 61 

 

Volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí  
 nalézají snadno dostupnou potravu a útočiště  

k vyvádění mláďat 
Obojživelníci: 

 ropucha zelená: po těle nepravidelné  
zelené skvrny, rychle skáče - dlouhé zadní 

končetiny, živí se hmyzem, pavouky a slimáky. 

Ptáci: 
 využívají okolí lidských obydlí k hnízdění,  

 hnízdo na zdech nebo ve stodolách a stájích 

 vlaštovka obecná: otevřené miskovité hnízdo,  
dlouhý vidlicový ocas, úzká křídla a bílý trup,  



hrdlo a čelo červenohnědě zbarvené. 

 jiřička obecná: kulovité hnízdo s malým otvorem. 

 vlaštovky a jiřičky se živí létajícím hmyzem, loví  
za letu, mláďatům přinášejí v zobáku potravu  

– hmyzožraví a krmiví ptáci, tažní, přezimují  

v Africe 

 sova pálená: hnízdí na půdách domů, ve věžích  
kostelů a ve stodolách v noci loví např. hraboše,  
myši  

 sýkorka modřinka: modré temeno hlavy, hnízdí  
v dutinách stromů nebo v budkách, v létě se živí  

hmyzem, na podzim bobulemi a v zimě semeny,  

pták stálý 

 
Okopíruj a nalep do sešitu, podle zápisu vyprávěj. 

Test 

1. Jaké živočichy chováme v teráriích.(2) 
 
 

2. K jakým účelům lze vycvičit psa.(3) 
 
 

3. Které smysly usnadňují pohyb kočce ve tmě.(2) 
 
 

4. Jak rozdělujeme zeleninu.(5) 
 
 

5. Uveď dva příklady ovocných keřů. (2) 
 
 

6. Uveď příklady ovocných stromů – 2 malvice, 3 peckovice.(5) 
 

7. Vysvětli, co jsou hospodářská zvířata. Uveď 3 příklady.(4) 
 
 

8. Která hospodářská zvířata se živí býložravě (3). 
 

 
9. Jak nazýváme zvířata chovaná pro radost. Uveď 3 různé obratlovce.(4) 

 

 

Odpověz do sešitu nebo nalep, vyfoť a pošli na e-mail  

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz


Vlastivěda 

13.5.2020 

Opakování č. 5 – Lucemburkové  – Učebnice str. 29 

Vypracuj otázky pro skupiny 1 - 4 

Vyfoť a pošli na e-mail Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

15. 5. 2020 

Život ve středověku – Učebnice str. 30 – 31, PS 18/1-3 

Život ve středověku 

 šlechta: panský stav (žila na hradech 

velká panství s poddanými, hostiny 

turnaje, lovy) 

zemani: žily v tvrzích, vlastnili jednu 

vesnici, sloužili ve vojsku, bohatých  

pánů 

 církev: vlastnila kláštery, kostely. Vesnice 

poplatky za církevní úkony => bohatství 

 život na vesnici: poddaní (odváděli králi, 

šlechtě, církvi peníze, část úrody – desátky, 

bezzemci – žili nejhůře, pracovali na cizím 

 život ve městech: nejbohatší obchodníci,  

chudší řemeslníci, chudina (tovaryši,  

učedníci), žebráci 

Okopíruj, nalep do sešitu a podle zápisu vyprávěj. 

 

20.5.2020 

Gotický sloh- Učebnice str.32 

 

Gotický sloh 

 dostal se k nám z Francie 

 znaky: vysoké stavby, opěrný systém, okna  

a portály – lomený oblouk, skleněné mozaiky 

 hrady, chrámy, kláštery 

 stavitelé: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř 
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Okopíruj, nalep do sešitu a podle zápisu vyprávěj. 

 

Opakování č. 6 - Život ve středověku str. 33 

- Vypracuj otázky pro skupiny 1 – 5 

Vyfoť a pošli na e-mail Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

22.5.2020 

Jan Hus – Učebnice str. 34 

O Mistru Janu Husovi 

 Václav IV. byl slabý král – mocní utiskovali slabé,  

církev se starala o hromadění majetku, bohatla 

 proti tomu vystoupil Jan Hus, žádal, aby se církev  

vrátila k chudobě, žila podle božích přikázání  

 církev za to na Prahu uvalila klatbu (zákaz pohřbů,  

křtů, svateb …), Hus odešel na venkov, kde kázal  

prostému lidu 

 Hus povolán do města Kostnice, měl obhájit své 

 učení, dokázat, že není kacíř 

 král Zikmund zaručil Husovi bezpečnost po cestě,  

ale po příjezdu do Kostnice ho nechal uvěznit 

 sněm chtěl, aby odvolal své názory, Hus neodvolal 

(pravda mu byla milejší než život) 

 byl odsouzen a 6. července 1415 upálen 

 

Okopíruj, nalep do sešitu a podle zápisu vyprávěj. 
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Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

 

1) Reading. / Čtení s porozuměním https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1 

 

2) Listening to a song. Use the following and do the tasks. / Poslech písničky na 

odkaze níže a vypracování úkolů. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-

can-run 

 

 

a)  Spoj obrázky se slovesy. 

 
 

Skip poskakovat 

Hop poskočit 
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a) Podle písničky seřaď věty, jak šly za sebou. 

 

b) Napiš, a pokud budeš chtít, i nakresli, co umíš dělat. Vyber si tři až pět 

činností. 

 

 

Zdroj: www.britishcouncil.org/learnenglishkids  



 

3) Preposition revision: in, on, near, under./ Opakování předložek: in =v,ve; on= na; 

near=blízko; under=pod. Napište tři věty o obrázku a použijte výše uvedené 

předložky. Jedna věta je je pro vás vypracovaná jako příklad. 

 

Autor: Jitka Šafránková 

https://www.zsamskluky.cz/assets/File.ashx?id_org=400103&id_dokumenty=1200 
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