
ČJ 

uč.str.68-70 pročíst a ústně procvičit 

písemně do sešitu str. 68/2, 69/3, 70/6, 70/7 

podstatná jména rodu mužského- pozorně pročíst str. 70-73, do školních sešitů opsat tabulku 

3/str.71 a tabulku10/str.73 pozor! vzor pán (velmi pozorně pročíst a barevně si odlišit v jakém 

pádě píšu i -y)!! 

malý sešítek str.17-18 

 

M 

Str.48 celé 

násobení dvojciferným činitelem -str.36 pozorně si pročíst cv.9 postup při násobení, shlédněte 

video na youtube (do vyhledávače zadat Písemné násobení dvojciferným činitelem- uživatel 

Matýskova matematika) a zkuste doplnit str.36-37 

pročíst geometrii v 2.díle 

písemně do sešitu- str.54/16, 54/21, 55/23 

 

 

AJ skup. A 

učit se a procvičovat slovíčka lekce 17-20 

PS 48-49 (pouze ten, kdo si poradí, nevíte-li si rady, vynechejte) 

PROJEKT - zpracujte projekt na téma MY DAILY ROUTINE (jakou činnost kdy dělám, př. I 

have breakfast at six o'clock. a k tomu obrázek snídaně a nakreslené hodiny kde bude šest hodin,  
I play football at two o'clock apod) využijte učebnice nebo pracovního sešitu - inspirujte se zde. 

 

Na moji emailovou adresu: alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz 

Slohové cvičení – „Můj nejlepší výlet“ – kde a s kým jste byli, co se vám tam líbilo, proč byl 

nejlepší atd. Klidně se rozepište, velmi ráda si přečtu vaše zážitky. Nezapomeňte, sloh 

píšeme ve větách, nejsou to heslovité odpovědi. 

Stále čtěte a každou knížku zapište do čtenářského deníku (minimálně 1 za březen a 1 za duben) 

Budu velmi ráda, když mi třeba nafotíte vypracované úkoly nebo pracovní sešity dětí, abych 

viděla, jak vám procvičování jde. Radost mi udělá i zpětná vazba přímo od dětí, klidně napište, 

jak se vám domácí výuka daří nebo jak se máte. 😊 

Procvičujte si učivo, které znáte, využijte cvičení na internetu. 

Budete-li potřebovat s něčím pomoct, neváhejte mě kontaktovat na emailovou adresu výše 

uvedenou. Věřím ,že společnými silami toto náročné období zvládneme. 

Děkuji za spolupráci! 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Pracovní list najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 

 

 

Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 25.3.2020 do 3.4.2020 

Přírodověda 

 

31.3.2020 

Rostliny na loukách –učebnice str. 46 –47 

Přepiš zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 

ROSTLINY NA LOUKÁCH  
 louky jsou přírodní ekosystémy obhospodařované člověkem. 

 rostou luční trávy (např. bojínek luční, psárka luční) a byliny (např. pampeliška lékařská, 

kohoutek luční). 

Obojí jsou kvalitním krmivem pro hospodářská zvířata (čerstvé nebo seno - louky se 

sečou dvakrát ročně:začátkem léta (první senoseč), koncem léta druhá senoseč, tzv. otava) 

 trávy podobnou stavbu těla jako obilniny  

(dutý stonek s kolénky, úzké čárkovité listy a  

nenápadné květy sdružené v květenství 

 nejčastější byliny na louce: pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, 

zvonek rozkladitý, jetel luční, jetel plazivý, kohoutek luční a šťovík kyselý. 
 některé léčivky (pampelišku lékařskou,  

jitrocel kopinatý a řebříček obecný) 

 některé jedovaté (pryskyřník prudký, ocún jesenní) 

 

 

7.4.2020 

Živočichové na loukách–učebnice str. 48 -49 

Přepiš zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 

ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH 

Bezobratlí 
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 Saranče, kobylky – zelená barva,  
tři páry končetin, třetí silné skákavé  
samečci vrzavé zvuky saranče býložravá,  

kobylka - všežravec. 

 Včela medonosná - žije v úlu, plásty s  
komůrkami z vosku jediná královna matka  

samečci trubci (oplodňují královnu, pak hynou),  

úl zabezpečují dělnice (čistí úl, krmí larvy a staví  

voskové plásty), nejstarší dělnice sbírají pyl  

vyrábějí med, přenášením pylu opylují rostlin 

 Čmeláci - větší tělo, hnízda v zemi 
 Motýli - opylovači, (babočky, modrásci  

a žluťásci) 
Obratlovci 

 Plazi: ještěrka obecná -  na slunných a suchých 
 místech, živí se hmyzem, pavouky a slimáky, 
samec zelené pruhy, samice hnědě zbarvené 

 Ptáci: vrabec polní - v hejnech, v létě hmyz,  
v zimě semena, hnízdí v dutinách stromů, stálý 
čáp bílý - na vlhkých loukách vyhledává potravu  

např. žáby a hmyz, je tažný. 

 Savci: sysel obecný - vyhledává nízký porost,  
v koloniích, rostlinná strava, podzemní chodby, 

 zimu přečkává zimním spánkem. 

 

 

Test Ekosystém louka 
 

1. Jaké skupiny rostlin rostou na loukách?: 

 

2. Kolikrát ročně se louky sečou? Jak se říká druhé senoseči?: 

 

3. Popiš stavbu těla trávy: 

 

4. Jmenuj dva druhy trav: 

 

5. Jmenuj dvě léčivé byliny a jedu jedovatou bylinu, které rostou na louce: 

 

6. Kteří živočichové na loukách se pohybují skákavými pohyby, co jim to umožňuje: 

 

7. Jak se jmenují obyvatelé včelího úlu, do závorky jaké mají úkoly: 

 

8. Jak se jmenuje zástupce plazů žijící na loukách? Jaké zabarvení má sameček? 

 

9. Jaký stálý pták žije na loukách? Jaký tažný pták žije na loukách? 

 

10. Jak se jmenuje savec žijící na loukách? Čím se živí? 

 

 

Odpověz do sešitu, pokus se vyfotit a pošli na e-mail  

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 
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Vlastivěda 

25.3.2020 

Vznik českého státu str.16 

Přepiš zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 

                     Vznik českého státu 

 nejsilnější rod Přemyslovců 

 kníže Bořivoj s Ludmilou se nechali pokřtít,  

založil Prahu, sídlo Přemyslovců 

 Ludmila přivedla k víře svého vnuka Václava  

(naučila ho číst a psát, lásce k bližnímu) 

 matka Václava, Drahomíra nechala Ludmilu  

zavraždit, když se vlády ujal Václav,  

vypověděl Drahomíru ze země 

 Václav byl moudrý, statečný a mírumilovný  

panovník, vykonal mnoho prospěšných činů 

 jeho mladší bratr Boleslav mu záviděl,  

nechal Václava zavraždit 

 Václav i Ludmila jsou uctíváni jako světci, 

stali se patrony České země 

 

 

27.3.2020 

Přepiš zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 

Slavníkovci 

 sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců, učený biskup  

 pražský 

 Boleslav II nechal Slavníkovce vyvraždit  

(veškerou moc převzali Přemyslovci) 

          Oldřich a Božena 

 syn Boleslava II, nebojácný, ale prchlivý  

 na lovu spatřil pradlenu Boženu, vzal si ji  

za ženu, narodil se syn Břetislav 

 dobyl a natrvalo připojil k Čechám Moravu 

O Břetislavovi 

 Břetislav syn knížete Oldřicha, zamiloval se  

 do Jitky, unesl jí 

  podnikl tažení do Polska, přivezl ostatky  

sv. Vojtěcha do Prahy 

 zavedl tzv. stařešinský zákon (na trůn nastoupí  

nejstarší syn) 



Vratislav II 

 syn Břetislava, za pomoc německému císaři =>  

královský titul (první český král) 

 

 

1.4.2020 

Život za prvních Přemyslovců 

 

Přepiš zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 

 

  Život za prvních Přemyslovců 

   

 život velmi drsný – boj o moc 

 nepropustné lesy – lidé žili v nížinách kolem řek 

 chudí v dřevěných chatrčích, bohatí  

v kamenných domech, panovníci v hradech 

 sídla vzdělanosti – školy při kostelech, 

v klášterech (mniši ručně psali náboženské knihy 

Románský sloh 

 dostal se k nám z Říma (Roma) 

 tlusté zdi z kamene 

 malá půlkruhová okna (někdy sdružená) 

 vnitřek malý, tmavý 

 kruhové stavby – rotundy 

 větší, obdélníkové – baziliky 

 

 

3.4.2020 

Opakování  č. 3 Vláda prvních Přemyslovců str. 20  

Vypracuj písemně do sešitu otázky pro skupiny 1. –5. 

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