
4.C a 4.D 

Jména vyučujících: Mgr. Jana Jakubcová a Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Jana.Jakubcova@zsgvodnany.cz a Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 
 

Pondělí 25. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 105/ 1 + přečíst žlutý rámeček 

PS – 35/ 1, 2 

Pravopis PJ hravě - 32/ 5 odůvodnit i/y v diktátu 

Prac. list (sloupečky) – 52/ 1. sloupeček (1. polovina) 

 

MATEMATIKA 

39/ 4, 5, 6, 8 

39/ 10 – 2. řádka do cvič. sešitu (postupuj stejně jako u 1. řádky) 

 

 

Úterý 26. 5. 2020 
ČESKÝ JAZYK 

UČ - 105/ 2 do cvič. sešitu 

       105/ 3 + přečíst modrý rámeček 

PS - 35/ 3, 4 

Pravopis PJ hravě - 32/ d 

Prac. list (sloupečky) - 52/ 1. sloupeček (2. polovina) 

 

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS 

UČ: 41, 42 – přečíst a zapsat do sešitu Dějepis: 

 

První Habsburkové na českém trůně 
- r. 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský 

- s nástupem Ferdinanda I. začíná vláda Habsburků – trvala téměř 400 let (až do r. 1918) 

- sjednocení zemí Koruny české s Uherskem a rakouskými zeměmi = habsburská říše 

- sídlo panovníka – Vídeň 

 

Císař Rudolf II.: 

- měl sídlo v Praze (jako jediný Habsburk) 

- za jeho vlády Praha vzkvétala 

- podporoval vědu a umění 

- sbírka uměleckých předmětů na Pražském hradě proslula po celé Evropě 

- na Hradě pobývali: astrologové – Tycho de Brahe, Jan Kepler 

                                     alchymisté – „elixír života“, „kámen mudrců“ 

 

S nástupem Habsburků na český trůn končí středověk a začíná novověk. 

Do českých zemí začíná z Evropy pronikat nový umělecký sloh – renesance. 
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Středa 27. 5. 2020 
ČESKÝ JAZYK 

UČ - 105/ 4 do cvič. sešitu 

PS - 35/ 5 

        35/ 6 odůvodnit i/y v diktátu 

Pravopis PJ hravě - 32/ e 

Prac. list (sloupečky) - 52/ 2. sloupeček (1. polovina) 

 

MATEMATIKA 

40/ 1 + přečíst růžový rámeček, 2, 4 

40/ 3 na papír 

 

 

Čtvrtek 28. 5. 2020 
MATEMATIKA 

42/ 1, 2, 4 + přečíst růžový rámeček, 5 

42/3 na papír 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pátek 29. 5. 2020 
ČESKÝ JAZYK 

UČ – 106/ 1 + přečíst žlutý rámeček 

PS - 36/ 1 

Pravopis PJ hravě - 33/ 6 a 

Prac. list (sloupečky) - 52/ 2. sloupeček (2. polovina) 

 

MATEMATIKA 

43/ 1, 2, 3, 5 

43/ 7 – 4 příklady do cvič. sešitu 

 

 

Pondělí 1. 6. 2020 
ČESKÝ JAZYK 

UČ – 106/ 2 do cvič. sešitu 

PS - 36/ 2 

Pravopis PJ hravě – 33/ 6 b 

Prac. list (sloupečky) – 53/ 1. sloupeček (1. polovina) 

 

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS 

UČ: 39, 40 – přečíst a zapsat do sešitu Zeměpis: 

 

 

Chraňme přírodu 
Překreslit z UČ str. 39 schéma v zeleném rámečku - Členění krajiny 

 



 

Chráněná území: 

- oblasti se zachovalou přírodou byly vyhlášeny chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO) a zvláště cenná 

území národními parky (NP) 

 

 

Úterý 2. 6. 2020 
ČESKÝ JAZYK 

UČ – 106/ 3 + přečíst modrý rámeček, 4 

PS – 36/ 3 

        36/ 4 odůvodnit i/y v diktátu 

Pravopis PJ hravě – 33/ 6 c 

Prac. list (sloupečky): 53/ 1. sloupeček (2. polovina) 

 

MATEMATIKA 

44/ 8, 10, 11, 13, 15 

 

 

Středa 3. 6. 2020 
MATEMATIKA 

45, 46 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

Čtvrtek 4. 6. 2020 
ČESKÝ JAZYK 

UČ – 107/ 1 + přečíst žluté rámečky, 2 

PS – 37/ 1 

Pravopis PJ hravě – 33/ 6 d 

Prac. list (sloupečky) – 53/ 2. sloupeček (1. polovina) 

 

MATEMATIKA 

47/ 1 + růžový rámeček zapsat na papír, 2, 3, 4 

 

 

Pátek 5. 6. 2020 
ČESKÝ JAZYK 

Pravopis PJ hravě - 33/ 6 e 

Prac. list (sloupečky) - 53/ 2. sloupeček (2. polovina) 

+ procvičování učiva ČJ, M dle potřeby 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: 67, 68 – přečíst a zapsat do sešitu PŘV: 

 

 

 



Ekosystém potok a řeka 
Rostliny a živočichové potoků a řek: 

Potoky a řeky jsou ekosystémy s tekoucí vodou. 

Na březích potoků a řek roste břehový porost - zpevňuje břehy a poskytuje úkryt pro řadu živočichů. 

 

Rostliny: dřeviny – vrba bílá 

                 byliny – pomněnka bahenní 

 

Ryby: okoun říční – masožravý 

           pstruh potoční – masožravý 

 

Ptáci: ledňáček říční – stálý 

 

Savci: bobr evropský – býložravec, plovací blány 

           vydra říční – masožravec, plovací blány 

 

UČ: 69 Opakování – louka, park, obydlí, voda 

             Zkus si odpovědět na otázky (můžeš s pomocí učebnice) 

 

 

 

Anglický jazyk 4.C a 4.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Tereza Bečková 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

 
lekce 28 – A birthday party – PS: 70 – 71 

opakovací lekce Food and eating – PS: 72 – 73 
Opakovací lekci prosím zaslat ke kontrole. 

Kdo by měl zájem o slovíčka a gramatiku, napište na email Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída: 4. C 

Předmět: anglický jazyk 

Vyučující: Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

Na příští dva týdny jsem pro vás připravila další dvě kapitoly. 

 

Chapter 28 – A birthday party 

Chapter 29 – The weather 

 

Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 

Do sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 

 

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 různé potraviny a nápoje. Kolik slov máte? 

 

Pustíme se do nové kapitoly. 

 

CHAPTER 28 – A BIRTHDAY PARTY 

 

Nová slovíčka si pečlivě přepište do sešitu. Vyslovujte, pamatujte. 

 

birthday  /br0dei/ narozeniny (r je nevýrazné, 0 = th, vyslovíme stejně jako u thank you) 

cake   /keik/      dort 

hide-and-seek   /haid end si:k/     schovávaná 

play games   /plei geimz/     hrát hry 
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surprise   /srpraiz/     překvapení  (r se vysloví nevýrazně, redukovaně) 

Happy birthday!    /hepi br0dei/   Všechno nejlepší k narozeninám. 

What are you doing?   Co děláš / děláte? 

We are dancing.   /wi: a:r da:nsing/     Tancujeme. 

What are they doing?   Co oni dělají? 

They are playing hide-and-seek.     Hrají na schovávanou. 

 

Pokud máte slovíčka natrénovaná, podíváme se do učebnice. Jane slaví narozeniny. 

 

Učebnice 

 

strana 64 / cvičení 1 

Přečtěte si, jak Jane slavila narozeniny. Jaký dostala od Roberta dárek? Potěšil ji? 

 

strana 64 / cvičení 2 

Písničku Happy birthday! určitě znáte. Zkuste si zazpívat. 

Pracovní sešit 

strana 70 / cvičení 1 – Doplňte věty. Použijte slova z nabídky. 

strana 70 / cvičení 2 – Odpovídejte pomocí Yes, it is. / No, it isn´t. 

 

GRAMATICKÁ PRAVIDLA 

Už se umíme zeptat na to, co právě děláš ty.  What are you doing? 

Umíme i odpovědět.                                             I am cooking.  Vařím. 

 

Umíme se zeptat na to, co právě dělá on nebo ona. Víme, jak odpovědět. 

Co (on) dělá?     What is he doing? 

On spí.                He is sleeping. 

 



Co (ona) dělá?   What is she doing? 

Ona čte.              She is reading. 

 

Teď se naučíme, jak se zeptat na to, co právě děláte vy nebo oni. 

Podívejte se na příklady. 

 

What are you doing? Co (vy) děláte?     We are dancing.     My tancujeme. 

 

What are they doing? Co (oni) dělají?     They are singing.    Oni zpívají. 

 

 

Pozor na některá slovesa, když přidáváte koncovku – ing. 

Většinou pouze přidáme koncovku – cooking, walking, reading. 

U sloves jako set, get, sit, put, run, swim nebo cut nejprve zdvojíme koncovou souhlásku, 
potom přidáme koncovku – setting. 

U sloves, která končí na –e, vynecháme –e a přidáme koncovku – dance – dancing. 

 

Vraťte se zpátky do učebnice na stranu 65. 

 

U skřítků se také oslavuje. Podívejte se, jak se Henry ptá, co dělá Vim sám a co dělá spolu s Badem. 
Všimněte si, jak skřítci odpovídají. 

 

Teď se podívejte na cvičení 3. Ptejte se a odpovídejte. 

 

Učivo procvičíme i písemně. 

 

Pracovní sešit 

 

strana 70 / cvičení 3 – Doplňte odpovědi. 

Toto cvičení si můžete hned zkontrolovat podle klíče na straně 89. 



strana 71 / cvičení 4 – Doplňte věty podle vzoru u prvního obrázku. 

 

strana 71 / cvičení 5 – Nejprve si přečtěte text. Potom se podívejte na otázky. 

Dopište odpovědi na otázky a očíslujte je. 

 

strana 71 / cvičení 6 – Místo otázek nalepte nebo nakreslete obrázky a dopište odpovědi. 

 

 

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 70 / cvičení 1 

Happy birthday. The cake is yummy. Surprise! 

 

strana 70 / cvičení 2 

1 No, it isn´t. Yes, it is. No, it isn´t.                  2  Yes, it is. No, it isn´t. No, it isn´t. 

3 No, it isn´t. Yes, it is, No, it isn´t. 

 

strana 71 / cvičení 4 

We are eating ice cream. They are eating ice cream. 

We are playing football. They are playing football. 

 

strana 71/ cvičení 5 

1 No, it isn´t. 

2 They are watching TV. 

3 Yes, they are. 

4 She is cutting the cake. 

5 He is dancing. 

6 They are eating the cake. 



FOOD AND EATING 

 

Pracovní sešit - strana 72 / 73 – opakování kapitol 25 – 28 

 

Opakovací cvičení můžete vypracovat hned nebo až později. Tentokrát to nechám na vás. 

Správné odpovědi k opakovacím úkolům najdete v pracovním sešitě na straně 89 ve třetím sloupečku. 

 

 

Čeká nás poslední tematický celek, kde se budeme učit o přírodě a krajině. 

 

NATURE AND THE COUNTRYSIDE 

 

CHAPTER 29 – THE WEATHER 

 

Tentokrát začneme trochu netradičně. 

 

Písnička 

V nové kapitole se budeme bavit o počasí. Věřím, že vám to půjde dobře, protože o počasí toho už umíte 
docela hodně. Uvítejte novou kapitolu písničkou, kterou jste ve škole rádi zpívali. The sun is shining … 

 

Nová slovíčka 

Vy už dobře víte, co máte udělat. 

 

cloudy   /klaudi/     zamračeno, oblačno 

foggy   /fogi/     mlhavo 

rainbow   /reinbou/     duha 

rainy   /reini/     deštivo 

sunny   /sani/     slunečno 

weather   /wedr/     počasí     

windy   /windi/   větrno 



What´s the weather like?    Jaké je počasí? 

It´s rainy and foggy.     Je deštivo a mlhavo. 

Are you warm?   /a:r ju: wo:rm/     Je ti teplo? 

I´m cold.   /aim kould/     Je mi zima. 

Take my umbrella.   /teik mai ambrela/     Vezmi / vezměte si můj deštník. 

 

 

Učebnice 

strana 66 / cvičení 1 
 

James pozval Roberta i celou třídu na letecký den. Pro takovou akci je moc důležité počasí. 

Přečtěte si, jaké bylo ráno počasí u Roberta, jaké u Katie a jak to vše dopadlo. 

 

strana 66 / cvičení 2 
 

Připomeňte si dny v týdnu. Potom se ptejte podle vzoru, jaké je počasí. Odpovídejte podle obrázků. 

 

Pracovní sešit 

 

strana 74 / cvičení 1 – Popište obrázky. 

 

strana 74 / cvičení 2 – Podle obrázků zapište, jaké je počasí. 

 

strana 74 / cvičení 3 – Doplňte, co děti říkají o svém oblečení. Spojte věty o počasí s obrázky. 

Toto cvičení si můžete hned zkontrolovat podle klíče v pracovním sešitě na straně 89. 

 

 

 

 

 

 



GRAMATICKÁ PRAVIDLA 

 

Takto popíšu, co právě děláš. 

 

You are eating my apple.     Ty jíš moje jablko. 

 

You are cooking.                    Ty vaříš. 

 

 

Podívejte se zpět do učebnice na stranu 67. 

Přečtěte si, co říká Robert Katie a Lukovi. 

 

Pracovní sešit 

strana 75 / cvičení 4 

Podívejte se, co se stalo Badovi, než odjel na výlet. Napište, co Bad říká cizímu pejskovi. 

 

strana 75 / cvičení 5 

Pomocí slov z nabídky doplňte rozhovor skřítků. 

 

strana 75 / cvičení 6 

V tomto cvičení vás čeká velice zajímavý úkol. V průběhu týdne si pište deníček o počasí. 

Samolepky, které potřebujete, jsou na archu označené modrým puntíkem. 

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 74 / cvičení 1 

sunny, rainy, foggy, windy, cloudy 



 

strana 74 / cvičení 2 

What´s the weather like? 

It´s rainy. It´s sunny. It´s windy. It´s foggy. 

 

strana 75 / cvičení 4 

You are eating my bone. 

You are drinking my water. 

You are sleeping in my kennel. 

 

strana 75 / cvičení 5 

Hi, Vim. 

Hi, Pim. 

Brr, I´m cold. 

You have got only a dress. Take my raincoat. 

Thank you. 

Are you warm? 

Yes, I am. Look, a rainbow! 

 

 

 

Doufám, že se vám procvičování dařilo. 

 

Děkuji vám za spolupráci a těším se příště. 

 


