
Třída: 4.A 
 
Předmět: Český jazyk 
Vyučující: Alexandra Jedlisková 
Zadání pro období: 27.4.-10.5.2020 
Email: alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz 
 
ucebnice str.77-79 pořádně pročíst žluté rámečky! 
                do školního sešitu cv.8/ str.77, ostatní cvičení procvičit ústně (kdo chce, může si 
jakékoli cvičení vypracovat i písemně :-) ) 
PS 18-19 
malý sešítek 24-25 
 
 
 
Předmět: Matematika 
Vyučující: Alexandra Jedlisková 
Zadání pro období: 27.4.-10.5.2020 
Email: alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz 
 
3.díl str.3, 4, 5, 6 
 
 
 
Předmět: Anglický jazyk 
Vyučující: Alexandra Jedlisková 
Zadání pro období: 27.4.-10.5.2020 
Email: alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz 
 
učebnice str.46-47 pročíst předložky, kdy se která používá 
PS 50-51 můžete se pokusit doplnit, kdo si nebude vědět rady, vynechá, společně si uděláme 
ve škole :-) 
 
 
 
Opakování - PRACOVNÍ LÍSTY 
prosím vytisknout a vyplněné ofotit a zaslat na mou adresu, kdo nemá možnost 
vytisknout, přepište si na volný papír nebo do sešitu,díky 
  
 
  



1. PŘELOŽ 
What's your name?..................................................................................... 
 
How are you?.............................................................................................. 
 
I am tall and slim......................................................................................... 
 
She is happy and cheerfull.......................................................................... 
 
He isn't angry.............................................................................................. 
 
It's seven o'clock......................................................................................... 
 
It's rainning................................................................................................. 
 
 
2.PŘELOŽ 
Toto je náš dům......................................................................................................... 
 
Tohle jsou moje tužky................................................................................................ 
 
Mám malý nos a velké oči........................................................................................... 
 
Máš modré triko?....................................................................................................... 
 
Ne, nemám................................................................................................................. 
 
Máš hnědé boty?....................................................................................................... 
 
Ano, mám................................................................................................................... 
 
 
3.SPOJ SPRÁVNÉ DVOJICE 
 
89                                              sixty-two 
 
16                                              fifty-four 
 
62                                             eighty-nine 
 
11                                             fifteen 
 
54                                             sixteen 
 
45                                             fourty-five 
 
15                                             eleven 



4. NAKRESLI PODLE ZADÁNÍ (nejdříve si pozorně přečti) 
 
This is my room. There are bed, chair and table in my room. There is a wardrobe next to the 
bed. There are two books under the bed. There is a ball on the chair. There is a car between 
the wardrobe and the table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DOPLŇ VĚTY PODLE SEBE: 
I like........................................................................... 
 
I don't like.................................................................. 
 
I can............................................................................ 
 
I can't.......................................................................... 
 
Today is (doplň den v týdnu)...................................... 
 
My mum's name is.................................................... 
 
How old are you?....................................................... 
 
 
 
 
6. NAKRESLI SVOJE OBLÍBENÉ ZVÍŘE A POPIŠ JEJ: 

  



Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 27.4.2020 do 7.5.2020 

Nepřehlédněte !!! 

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. 

Přírodověda 

28.4.2020 

Živočichové v okolí lidských obydlí 

Domácí zvířata 

- Učebnice str. 56 - 57 PS str. 26 - 27 

 

Domácí zvířata 

 původně divoká, později vyšlechtěná – zdomácnění,  

 dvě skupiny:hospodářská (pro užitek) 

         chovaná pro radost ( domácí mazlíčci) 

    Hospodářská zvířata 

 Ptáci (drůbež) 

 kur domácí: pro maso a vejce, všežravec, kohout, slepice, kuře 

 kachna domácí: pro maso a peří, všežravec, kačer, kachna,  

kachně 

 husa domácí: pro maso, sádlo, peří, živí se trávou, houser, husa, house 

Savci 

 prase domácí: pro maso, všežravec (šrot z obilí),  

kanec, prasnice, sele 

 tur domácí: pro maso, mléko, kůži, býk, kráva,  

sele, hovězí dobytek 

 ovce domácí: pro vlnu, maso, mléko, býložravec, beran, ovce,  

jehně 

 kůň domácí: pro dostihy, k rekreaci, hřebec, klisna, hříbě 

 koza domácí: pro maso, mléko, kůži, býložravec, kozel, koza,  

kůzle 

 králík domácí: pro maso, kožešinu, býložravec  

Okopíruj a nalep do sešitu, podle zápisu vyprávěj. 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz
http://www.ucebnice-online.cz/


5.5.2020 

ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST- Učebnice str. 58 – 59 

 

ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST 

 žijí společně s námi v domácnosti  

 některá plemena psů, kočky, králíci, křečci,  

morčata, ale i želvy, ještěrky nebo akvarijní ryby 

 jsou nutné vhodné podmínky, čas na péči,  

souhlas rodičů  

 v  akváriích se pěstují vodní rostliny a chovají  

vodní živočichové, především ryby  

v teráriích chováme suchozemské plazy  

(např. hady, želvy), vybavení s osvětlením,  

vyhříváním, nádržkou s vodou. 

  do akvaterárií umisťujeme obojživelníky  
(např. žáby), plazy (např. užovku proužkovanou),  

potřebují vodu i souš - větší kámen 

 v klecích nebo ve velkých klecích, tzv. voliérách  
chováme ptáky (andulky, papoušky) 

 v upravených klecích (s prolézačkami) chováme  
menší savce (křečka, morče) 

 
Okopíruj a nalep do sešitu, podle zápisu vyprávěj. 

 
Otázky: 

1. Vypiš hospodářská zvířata: 

- ptáci: 

- savci: 

 

2. Rozděl hospodářská zvířata podle potravy: 

- býložravci: 

- všežravci: 

 

3. Která zvířata chováme v: 

- akváriích: 

- teráriích: 

- akvateráriích: 

- klecích: 

 

 

Odpověz do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail  Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz


 

Vlastivěda 

29.4.2020 

Rozkvět za vlády Karla IV – Učebnice str. 26 – 27, PS 

Rozkvět za vlády Karla IV. 

 zřídil v Praze arcibiskupství, 

založil univerzitu, 

 vybudoval Nové Město Pražské,  

most přes Vltavu, začal stavět chrám 

sv. Víta, hrad Karlštejn  

(uloženy korunovační klenoty) 

 spory řešil jednáním, snažil se vyhnout 

 válkám, zemi zajistil mír 

 rozvoj obchodu, řemesel, vědy a umění 

 za všechny zásluhy o rozvoj českého 

království byl nazýván Otec vlasti  

(nejslavnější panovník v českých dějinách) 

 

 Okopíruj, nalep do sešitu a podle zápisu vyprávěj. 

 

Vypracuj otázky na str. 27,  

Pokus se vyfotit a pošli na e-mail Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

 

 

6. 5. 2020 

Václav IV., Zikmund Lucemburský – Učebnice str. 28, PS 16/1,2; 17/5 

Václav IV. 

 vzdělaný, vládnutí ho nezajímalo 

 spory se šlechtou, církví, bratrem Zikmundem 

 zlé časy – mor, loupeživí rytíři odpor proti  

církvi (tři papežové, odpustky) 

- to vedlo k husitským válkám, těch se nedožil 

 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz


   Zikmund Lucemburský 

 dobrý diplomat, řešil problémy církve 

 po smrti Václava IV. český král 

 propukly husitské války, husité volbu 

neuznali 

 po létech válek přijat na český trůn 

 po roce vlády umírá – Lucemburkové 

vymírají po meči 

 

Okopíruj, nalep do sešitu a podle zápisu vyprávěj. 

  



Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 27.4. – 11.5. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

 

1) Reading. / Čtení s porozuměním https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/31 

2) Listening. /Poslech vět https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-1-uroven/5  

na základě poslechu vyber z nabízených slov, to co jsi slyšel /a. 

3) Writing answers. / Zodpovězení otázek 

QUESTIONS ANSWERS 

What´s your name?  

How old are you?  

Can you swim?  

Do you like chocolate?  

Have you got a brother?  

What´s your favourite colour?  

What´s your telephone number?  

Where are you from?  

Do you live in Brno?  

Where do you live?  

Can you ride a horse?  

Are you a girl or a boy?  

Is your friend at school now?  

Has your sister got a pet?  

Does your sister play the piano?  

Have you got a pet?  

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/31
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-1-uroven/5


How many children is in your class?  

What´s your favourite TV programme?  

Is it a day?  

Is it raining?  

What are you doing now?  

Do you like drawing?  

Can you do karate?  

Are you wearing a white T-shirt?  

Zdroj: http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=1518 (upraveno JK) 

 

4) Writing questions. /Zkus napsat  5 otázek k obrázku níže. 

 

Zdroj: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OmiFGvwbQf_d07N_EaifsCf4al4Z1hoRB2bKrUARrRS_DQhJAuXg_rOjyzF_inoY4B-

am93Lj0E48Y8El2ZFR-8V2qx81c6WVHG2MxBXW6VsycaIrPEaYKQCutzN8Wj0xoPsyWw-

v8zXli5Di8BVpAbsZMFtSYATrB2K15FB9ZZaMCo9wg 
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