
Třída: 4.A  
Předmět: Český jazyk  
Vyučující: Mgr. Alexandra Jedlisková  
Zadání pro období: 2.4.-10.4.2020  

Email pro zasílání vypracovaných úkolů: alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz 

  
Procvičujte zařazování podstatných jmen rodu mužského ke vzorům, opakujte vzory rodu středního a 
ženského  
Pěkná cvičení najdete na www.skolakov.cz - český jazyk pro 4.ročník - vysvětlení vzorů, jejich 
zařazování i doplňování i/y, další procvičování najdete na www.umimecesky.cz   
Do domácího sešitu vypracujte cv. 4/str.71, cv.7/str.72 (úkol a, b)  
Pozorně si pročtetě str.74 - skloňování vzoru PÁN, zejména poučky v žlutém rámečku  
Pomocí tabulky na str.73 vypracujte do domácího sešitu cv.2/ str.74 a pošlete mi toto cvičení na 
moji emailovou adresu   
ostatní cvičení ze str.71-74 ústně 

PS str.15  
Malý sešítek str.19-20  
  
  
Třída: 4.A  
Předmět: Matematika  
Vyučující: Mgr. Alexandra Jedlisková  
Zadání pro období: 2.4.-10.4.2020  

Email pro zasílání vypracovaných úkolů. alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz  
  
Str.53-56 doplňte cvičení, která jdou doplnit přímo do učebnice, slovní úlohy počítejte do školních 
či domácích sešitů, nadále si pročítejte geometrii a zkoušejte si rýsovat kružnice, trojúhelníky, 
kolmice a rovnoběžky, příp.obvody na str.51-52, opakujte zaokrouhlování a převody jednotek a 
všechny matematické operace, které známe (sčítání, odčítání, dělení, násobení - už i 2ciferným 
činitelem)  
ze str.53-56 vyberte si vyberte jakékoli 2 slovní úlohy a zašlete na moji emailovou adresu 

Procvičujte na www.skolakov.cz nebo www.umimematiku.cz   
  
  
Třída: 4.A  
Předmět: Anglický jazyk skup. A  
Vyučující: Mgr. Alexandra Jedlisková  
Zadání pro období: 2.4.-10.4.2020  

Email pro zasílání vypracovaných úkolů. alexandra.jedliskova@zsgvodnany.cz  
  
Učebnice str.42-45 pročíst si gramatiku, zkoušet si cvičení  
Str.44/1 přečíst a zkusit přeložit, můžete si se sourozencem nebo rodičem scénku zahrát  
44/2 kdo zvládne, naučte se básničku nazpaměť  
Stále si procvičujte slovíčka i z předchozích lekcí  
Opět najdete procvičování na www.skolakov.cz   
 
 

Děkuji všem, kteří mi posílají své vypracované úkoly, budu se těšit na vaši další práci. 
Posílám mnoho pozdravů a přeji hodně sil, zdraví a dobré nálady :-) 
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Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  
Zadání platí pro období: 2.4. – 10.4. 
Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Opakování parts of body (částí těla) 

Prosím o zopakování částí těla na odkazu: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-
body (v případě že máte k dispozici počítač, tablet, mobil a internet) 

Cvičení, na které je přístup z výše uvedeného odkazu, jsou zobrazená níže 

⦁ Části těla – procvičování slovíček s hodnocením 

⦁ Části těla – procvičování slovíček 

⦁ Části těla – přiřazování  
 

 Zdroj: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body 

 
 
 

Třída: 4.A  
Předmět: Přírodověda a vlastivěda 

Vyučující: Pavel Škudla 

Zadání pro období: 2.4.-10.4.2020  
Email pro zasílání vypracovaných úkolů: Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 2.4.2020 do 8.4.2020 

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

V tomto odkazu si můžete otevřít elektronickou interaktivní učebnici, kterou používáme ve škole. Zde 
si můžete prohlédnout obrázky, promítnout filmy a pracovat s interaktivními cvičeními. 
Přírodověda 

7.4.2020 

Živočichové na loukách–učebnice str. 48 -49 

Přepiš zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 
ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH 

Bezobratlí 
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 

 

Jaké skupiny rostlin rostou na loukách?: 
 

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

Popiš stavbu těla trávy: 
 

Jmenuj dva druhy trav: 
 

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

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

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

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

 

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

 

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 

 
 

Vlastivěda 

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 

 

8.4.2020 

9. Vznik českého království, vláda přemyslovských králů str. 21(IC) – 22,  
IC v Pracovním sešitě str. 14/5,6 

Přepiš zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 
    České království za vlády Přemyslovců 

z družiny panovníka se stala šlechta, král i šlechta  
zakládali hrady a města 

ve městech žili řemeslníci, vesničané je zásobovali,  
obojí platili daně – královská pokladna bohatla, 
 těžilo se zlato a stříbro 

první dědičný král Přemysl Otakar I.,  
dáno Zlatou bulou sicilskou za pomoc německému králi 
dcera Anežka nechala vybudovat klášter, 
 starala se o chudé – byla prohlášena za svatou 

Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý (brnění a bohatství) 



rozšířil království až k jaderskému moři 
usiloval o císařskou korunu, císařem se stal  
Rudolf Habsburský – nelítostný boj, Přemysl přišel  
o získaná území, padl v bitvě na Moravském poli 1278 

Vypracuj písemně do sešitu otázky 1. – 6. na str 23 

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

 


