
4.C 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Jakubcová 

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 

Jana.Jakubcova@zsgvodnany.cz 
 

Pondělí 11. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 95/ 1, 2 

PS – 29/ 1 

Pravopis PJ hravě – 31/ 4 A. a) 

 

MATEMATIKA 

28/ 1 + růžový rámeček zapsat na papír, 2, 3, 4 

 

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS 

UČ: 38 – přečíst a zapsat do sešitu Dějepis: 

 

České země po husitských válkách 

 
 král Zikmund – zemřel r. 1437 bez mužského potomka → končí období Lucemburků na českém trůně 

 

 Albrecht Habsburský – manžel dcery Zikmunda, vládl krátce, padl při tažení proti Turkům v r. 1439 

 

 Ladislav Pohrobek – syn Albrechta Habsburského, narodil se až po jeho smrti (přezdívka Pohrobek) 

 

 Jiří z Poděbrad – stal se správcem říše (neměl královský původ), vládl místo mladičkého krále Ladislava 

- roku 1458 zvolen českým králem (husitský král) 

- navrhl uzavřít celoevropskou úmluvu mezi panovníky o míru a pomoci  

- povstala proti němu katolická šlechta, křížovou výpravu vedl Matyáš Korvín 

- zemřel roku 1471 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Úterý 12. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 96/ 3, 4 

         96/ 5 – do cvič. sešitu 

PS – 29/ 2 

        29/ 4 – odůvodnit i/y v diktátu 

Pravopis PJ hravě – 31/ 4 A. b) 

 

MATEMATIKA 

29/ 1, 2, 3, 4, 6 

29/ 5 – do cvič. sešitu 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Středa 13. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 97/ 6, 7, 8, 9 

          97/ 11 – diktát do cvič. sešitu 

PS – 29/ 3 

Pravopis PJ hravě – 31/ 4 B. a) 

 

MATEMATIKA 

30/ 7, 9, 11, 12, 14 

30/ 13 Chybný výsledek škrtni a pod něj napiš správný. 

 

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS 

PS: 19/ 3, 5 

       20/ 6, 7, 8, 11 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Čtvrtek 14. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 99/ 1 + přečíst žluté rámečky, 2 

         100/ 3 + přečíst žlutý rámeček 

PS – 31/ 1, 2 

Pravopis PJ hravě – 31/ 4 B. b) 

 

MATEMATIKA 

31/ 1, 3, 4, 5 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pátek 15. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 100/ 4, 5, 6, 8 

          100/ 7 – do cvič. sešitu 

PS – 31/ 3, 4 

Pravopis PJ hravě – 31/ 4 B. c) 

 

MATEMATIKA 

32/ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

32/ 6 – do cvič. sešitu 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: 60 – 61 – přečíst a zapsat do sešitu PŘV: 

 

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí 

 
- nalézají zde snadno dostupnou potravu nebo vhodná útočiště k vyvádění svých mláďat 

 



Obojživelníci: ropucha zelená 

 

 

Ptáci: vlaštovka obecná 

           jiřička obecná 

          sýkora modřinka 

          sova pálená 

 

Savci: ježek západní 

           myš domácí 

           kuna skalní 

           potkan obecný 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pondělí 18. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 101/ 1 + přečíst žlutý rámeček, 2 

PS – 32/ 1, 2, 3 

Pravopis PJ hravě – 31/ 4 C a) 

 

MATEMATIKA 

33/ 9, 10, 11, 12, 13, 15 

33/ 14 – 4 příklady se zkouškou do cvič. sešitu 

 

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS 

UČ: 39 – přečíst a zapsat do sešitu Dějepis: 

 

Jagelonci na českém trůně 
 

Vladislav Jagelonský: 

- zvolen panovníkem po smrti krále Jiřího 

- slabý, nerozhodný panovník (bene = dobře) 

- vznikla řada významných gotických staveb: Vladislavský sál na Pražském hradě 

                                                                                část katedrály sv. Víta 

                                                                                chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

 

Ludvík Jagelonský: 

- syn Vladislava 

- padl v bitvě u Moháče proti Turkům 

- jeho smrtí (roku 1526) vymírá rod Jagelonců na českém trůně 

- vlády se ujímají Habsburkové 

 

+ PS 21/ 1, 2, 3, 4 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Úterý 19. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 102/ 4, 5, 6 + přečíst žluté rámečky 

         102/ 3 – do cvič. sešitu 

PS – 32/ 4, 5 

Pravopis PJ hravě – 31/ 4 C. b) 

 

MATEMATIKA 

34/ 16, 17, 20, 21 

34/ 22 – 4 příklady se zkouškou do cvič. sešitu 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Středa 20. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 103/ 1, 2, 3 

PS – 33/ 1, 2 

Pravopis PJ hravě – 32/ 4 D. a) 

 

MATEMATIKA 

35/ 24, 26, 27, 30 

35/ 31 – 4 příklady se zkouškou do cvič. sešitu 

 

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS 

UČ: 36 – 38 Zopakujte si ve skupinách 

                      Zkuste si odpovědět (ústně) alespoň na některé otázky. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Čtvrtek 21. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 104/ 1 + přečíst žlutý rámeček 

         104/ 2 – do cvič. sešitu 

PS – 34/ 1, 2, 3 

Pravopis PJ hravě – 32/ 4 D. b) 

 

MATEMATIKA 

36/ 1, 3 

37/ 7, 9, 10 + přečíst růžový rámeček 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pátek 22. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 104/ 3 

         104/ 4 – do cvič. sešitu 

PS – 34/ 4, 5, 6, 7 

Pravopis PJ hravě – 32/ 4 D. c) 

 



MATEMATIKA 

38/ 1, 2, 3 + přečíst růžový rámeček 

39/ 10 – 1. řádka do cvič. sešitu → 1 příklad na PÍSEMNÉ sčítání (pod sebe), 1 příklad na PÍSEMNÉ odčítání (pod 

sebe), 1 příklad na PÍSEMNÉ násobení (pod sebe), 1 příklad na PÍSEMNÉ dělení se zkouškou 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: 64 – 66 přečíst a zapsat do sešitu PŘV: 

 

Ekosystém rybník 
 

Rostliny a živočichové rybníků 

 

Vodní toky a nádrže: překreslit zelené schéma z UČ strana 64 

 

Rostliny: vrba bílá, rákos obecný, orobinec úzkolistý – břeh 

                 leknín bílý – vodní rostlina (chráněný) 

 

Ryby: všežravé – kapr obecný 

           masožravé – štika obecná 

 

Obojživelníci: skokan zelený 

 

Plazi: užovka obojková (žluté půlměsíčky za hlavou) 

 

Ptáci: kachna divoká, lyska černá, labuť velká 

 

Savci: hryzec vodní (býložravec) 

           ondatra pižmová (všežravec) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Anglický jazyk 

Skupina Mgr. Tereza Bečková 

na období od 11/5 do 24/5 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

 
lekce 26 - Healthy food 
učebnice str. 60 - 61 
PS str. 66 - 67 
 
a  
 
lekce 27 - At the restaurant 
učebnice str. 62 - 63 
PS str. 68 - 69 
 

 

Pokud má někdo z rodičů zájem o slovíčka s výslovností, napište na e-mail, ráda je zašlu. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Anglický jazyk 

skupina Mgr. Daniela Soukupová 

na období od 11/5 do 24/5 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 
 

 

Úvodem této části samostudia vás chválím za to, jak se snažíte a pilně pracujete. Zároveň 

vám děkuji za odeslané úkoly. 

Na následující dva týdny samostudia mám pro vás připravené další dvě kapitoly. 
Chapter 26 – Healthy food  
Chapter 27 – At the restaurant 
 
Pustíme se do práce. 
 
 Kontrola úkolu k odeslání 
 
Překontrolujte si své odpovědi. 
 
1 Where are you going? 
2 I´m going to the pet shop. 
3 I need dog food. 
4 Kate needs new shoes. 
5 Can I try this T-shirt on, please? 
6 These trainers are too small. 
7 This skirt is perfect. 
8 Do you like this raincoat? 
9 How much is it? 
10 It´s ten pounds. 
 
 
Rozcvička 
 
Než začneme novou kapitolu, trochu si zopakujeme již probraná slovíčka. 
Připravte si papír a tužku. Časový limit jsou dvě minuty. Během časového limitu zapisujte anglicky slova, 
která označují věci, které teď kolem sebe vidíte a umíte je pojmenovat. 
Hotovo? Ještě jednu soutěž? 
 
Bude to stejná aktivita, jenom časový limit bude pouze jedna minuta. 
Zapisujte anglická slova na téma PETS.  
Na kolik mazlíčků jste si vzpomněli? 
 
A jdeme na novou kapitolu. 
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CHAPTER 26 – HEALTHY FOOD 
  

Úkoly plňte v uvedeném pořadí.  
Do sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 

 
 

Nová slovíčka 
 
Slovíčka si pečlivě přepište do sešitu. 
 

chips /čips/     hranolky 
hamburger / hembrgr/     hamburger (obě r se vysloví nevýrazně, redukovaně) 

healthy /hel0i/      zdravý, -á, -é  (0 = th, vyslovíme stejně jako u thank you) 

hot dog /hot dog/     párek v rohlíku 
pizza /pi:tsa/   pizza 
salad /seled/ salát 
sick /sik/     nemocný, -á, -é 
yoghurt /jogrt/     jogurt 
fit /fit/     v dobré kondici 
poor /pu:r/     ubohý, -á, -é 
quick /kwik/ rychlý, -á, -é 
 
I´m hungry. /aim hangri/     Mám hlad. 
Don´t eat chips. /dount i:t čips/     Nejez/nejezte hranolky. 
 
Slovíčka vyslovujte, trénujte, pamatujte. 
 
 
 
Pracovní sešit 
 
Nová slovíčka procvičíme i písemně. 
 
strana 66 / cvičení 1 – Spojte obrázky se slovy. 
 
strana 66 / cvičení 2 – Samolepky k tomuto cvičení jsou na archu označené zeleným trojúhelníčkem. Podle 
vzorových vět dopište, zda je jídlo zdravé. 
 
strana 66 / cvičení 3 – Doplňte, co kamarádi právě dělají. 
 
 
Možná už vás zajímá, co se děje v učebnici. Tak se podíváme. 
 
 
 
 
 



 
Učebnice  
 
strana 60 / cvičení 1  
Také sportujete? Robert a Luke chodí běhat. Po běhání dostali kluci hlad. Přečtěte si, jaká jídla si vybrali. 
Proč bylo Badovi špatně? 
 
 

 
GRAMATICKÁ PRAVIDLA 
 
 
ROZKAZ 
Rozkaz tvoříme pomocí slovesa v jeho základním tvaru. 
 
Eat apples.  Jez / jezte jablka. 
 
Sit down.    Posaď / posaďte se. 
 
 
ZÁKAZ 
Pokud druhému něco zakazujeme, přidáme před sloveso don´t. 
 
Don´t eat chips.   Nejez / nejezte hranolky. 
 
Don´t go there.   Nechoď / nechoďte tam. 
 
 
Učebnice 
 
Vraťte se zpět do učebnice na stranu 60 do příběhu, který jste si četli.  
Najdete zde nějaký rozkaz nebo zákaz? 
 
 
Teď se v učebnici podívejte na stranu 61. 
Přečtěte si, jak si skřítci navzájem radí, co mají a co nemají jíst a pít. 
Všímejte si rozkazů a zákazů. 
 
 
V učebnici ještě zůstaneme. 
strana 61 / cvičení 3 – Přiřaďte zákazy k obrázkům. 
 
 
 
Nesmíme zapomenout na pracovní sešit. 

 

 

 



Pracovní sešit 
 
strana 67 / cvičení 4 – Doplňte, co Pim radí Vimovi, aby byl zdravý. 
 
strana 67 / cvičení 5 – Doplňte rozhovor. Použijte slova z nabídky. 
 
strana 67 / cvičení 6 – Poraďte kamarádovi. Nápovědu můžete hledat v učebnici ve cvičení, kde si skřítci 
navzájem radí. 
 
 
Dobrovolný úkol – učebnice 
 
strana 60 / cvičení 2 – říkanka 
 
 
Písnička - učebnice -  strana 44 / cvičení 2 
 
Pamatujete si ještě písničku o mlsném pejskovi?  
 
 
Kontrola 
 
Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. 
Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 
 
Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 66 / cvičení 1 
pořadí obrázků – a hamburger, salad, chips, a hot dog, pizza, yoghurt 
 
strana 66 / cvičení 2 
Chips are not healthy. Yoghurt is healthy. Apples are healthy. Crisps are not healthy.  
Hot dogs are not healthy. Grapes are healthy. 
 
strana 66 / cvičení 3 – Odpovědi najdete v klíči v pracovním sešitě na straně 89. 
 
strana 67 / cvičení 4 
Play football. Don´t drink coffee. Eat pears. Don´t watch TV. 
 
strana 67 / cvičení 5 
What are you doing? 
I´m eating a hamburger. 
Don´t eat it, Hisham. It is not healthy. Eat carrots. 
But I like hamburgers. 
I am sick. 
 

Hotovo? Zkontrolováno? Rozuměli jste učivu? 

 

 

 

 



CHAPTER 27 – AT THE RESTAURANT 
 

Úkoly plňte v uvedeném pořadí.  
Do sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 
 
A zase ta nová slovíčka.  
Nová slova a fráze si přepište do sešitu. 
 

chicken /čikin/     kuře 
fish /fiš/     ryba 
pancake /penkeik/     palačinka 
potatoes /poteitouz/     brambory 
rice /rais/     rýže 
salt /so:lt/     sůl 
steak /steik/   steak 
sugar /šugr/     cukr 
 

Can you pass me the sugar, please?    Můžeš / můžete mi, prosím, podat cukr? 
              /pa:s  mi:/ 
 
Would you like pancakes? /wud ju: laik penkeiks/   Dal by sis / dal byste si palačinky? 
 
Yes, please.   Ano, prosím. 
No, thank you.   Ne, děkuji. 
 
Slovíčka a fráze si vyslovujte nahlas a snažte si je zapamatovat. 
 
 
Pracovní sešit 
 
Nová slova a fráze si upevníme i písemným procvičováním. 
 
strana 68 / cvičení 1 – Samolepky k tomuto cvičení jsou na archu označené červeným trojúhelníčkem. 
 
strana 68 / cvičení 2 – Doplňte křížovku a zjistěte, jaké jídlo si Robert objednává. 
 
strana 68 / cvičení 3 – V tomto cvičení trénujete frázi Can you pass me …….., please? 
Žádáme o to, aby nám někdo něco podal. Prohlédněte si obrázek a doplňte věty podle zadání. Máte 
vzorovou větu. Cvičení si můžete hned zkontrolovat.  
Správné odpovědi najdete v klíči v pracovním sešitu na straně 89. 
 
Slova a fráze jsme natrénovali. Teď se spolu s Robertem vydáme do restaurace. 

 

 

 

 

 

 



Učebnice 
 
strana 62 / cvičení 2 
Přečtěte si, jak jde Robert s maminkou, Lisou a jejím tatínkem do restaurace na večeři. 
Oč požádal Robert pana Collinse? Co si nasypal Robert na palačinky? Jaký dárek dostal Robert? Co si myslel 
Bad o večeři pana Collinse? 
 
 

KONVERZACE 
 
Žádáme, aby nám někdo něco podal. 
 
Can you pass me the salt, please ? (Můžeš / můžete mi, prosím, podat sůl?) 
 
Druhá osoba říká – Here you are. (Tady máš / máte.) 
 
Vy odpovíte – Thank you. (Děkuji ti / Vám.) 
 
Přečtěte si krátký rozhovor v učebnici na straně 62 / cvičení 2. 
 
 

Nabízíme někomu něco k jídlu nebo k pití. 
 
Would you like pancakes?   (Dal by sis / dal byste si palačinky?) 
 
Odpověď – Yes, please. (Ano, prosím.) 
 
                     No, thank you. (Ne, děkuji.) 
 
Přečtěte si, jak si povídají skřítci v učebnici na straně 63. 
 
 
Objednáváme si jídlo v restauraci. 
 
Objednáte si pomocí fráze I would like……. /ai wud laik/  Dal bych si… 
 
I would like chicken and rice, please. 
 
I would like fish and chips, please. 
 
 
Přečtěte si krátký rozhovor v učebnici na straně 63 / cvičení 4. 

 

 

 

 



Pracovní sešit 
 
strana 69 / cvičení 4 – Trénujete frázi  - Would you like……..?  Odpovídejte - No, thank you.  
nebo Yes, please. – podle obrázků. 
 
strana 69 / cvičení 5 – Pim si objednává v restauraci. Pomocí uvedených slov doplňte rozhovor. 
 
strana 69 / cvičení 6 – Namalujte si jídelní lístek a zapište svou objednávku. 
 
 
Kontrola 
 
Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. 
Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 
 
Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 68 / cvičení 1 – pořadí obrázků: kuře, rýže, steak, brambory, palačinky, cukr, ryba, sůl 

strana 68 / cvičení 2 – tajenka: I would like pancakes, please. 

strana 69 / cvičení 4 – potatoes, cream, Would you like yoghurt?,  Yes, please.,  

                                         Would you like  fish?, No, thank you. 

strana 69 / cvičení 5   

Hello. Can I help you?  

I would like soup and chicken.  

Would you like bread? 

Yes, please.  

Would you like chips?  

No, thank you. I would like rice. 

 

 

Máte zkontrolováno? Na něco jsem zapomněla? Kdepak, já už zpívám I sing my song… 

 

 

Tentokrát nezadávám úkol k odeslání.  

Pokud nebudete něčemu rozumět a budete potřebovat pomoct, napište mi. 

 

 

Mějte se hezky. Těším se na vás příště. 

 

 


