
Třída 4.A 

Vyučující Alexandra Jedlisková 

Zadání pro období 8.-14.6.2020 

 

Český jazyk 

Str. 90 pokračování procvičování sloves, přítomný čas 

Str. 91 – budoucí čas – pročíst tabulku a žlutý rámeček 

PS str.27 

Malý sešítek str.32 

 

Matematika 

Str. 16-17 

Str. 18/ cv. 18, 22, 23, 24, 25 

 

Anglický jazyk 

Dále opakujte slovíčka, dny v týdnu, činnosti a aktivity, slovesa LIKE a CAN ( I like, I don´t like, I can, I 

can´t) 

Vypracujte pracovní list ze zadání p. uč. Kraťkové 

 

 

 

Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 8.6. –14.6. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Pracovní sešit str. 52 – 53 cv. 1, 2, 3, 4, 5 

2) Dny v týdnu: procvičování z https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-

week / Days of the week: practising. 

3) Kreslení a psaní / Writing and drawing 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week


 

 

Nakreslete obrázek, co děláte během svého oblíbeného dne (pokud se na to cítíte) a napište o 

něm pár vět.  

 

 

 

 

 

Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 8.6.2020 do 18.6.2020 

 

Přírodověda 

9.6.2020 
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 Rostliny a živočichové potoků a řek 

 
– Učebnice str.68 PS 28/2 

 

      Rostliny a živočichové potoků a řek 

 

 ekosystém s tekoucí vodou, na březích břehový  

porost - zpevňuje břehy, úkryt pro živočichy 

Rostliny 

 obdobné dřeviny jako u rybníků(vrba bílá,  

blatouch bahenní) 

Ryby v potocích a řekách 

Okoun říční 

 s kaprem nejčastější rybou našich vod, 

masožravá ryba, živí se hmyzem a různými 

druhy ryb 

Pstrh potoční 

 v podhorských potocích a říčkách,  

masožravá ryba, živí  drobnými rybami 

Ptáci v blízkosti řek a potoků 

Ledňáček říční 

 loví drobné ryby, v březích si vyhrabává  

 hnízdní noru, za kořistí se potápí, je stálý 

Savci v okolí řek a potoků 

Bobr evropský 

 podzemní nory, plovací blány, široký ocas,  
 nahlodává stormy - bobří hráze, je býložravec,  

Vydra říční 

 živí se lovem ryb, přizpůsobena životu ve vodě  

(plovací blány) 

 
 

Okopíruj a nalep do sešitu, podle zápisu vyprávěj. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň, vyfoť a pošli na e-mail  Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Spoj, vyfoť a pošli na e-mail  Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

16.6.2020 
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      Opakování – Louka, Park, Obydlí, Voda 

- Učebnice str. 69,  

 

Odpovědi pouze čísluj, napiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail  

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

 

 

 

Spoj, vyfoť a pošli na e-mail  Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 
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Vlastivěda 

12.6.2020 

České země po husitských válkách 
– Učebnice str. 38 - 39, PS str. 21 

České země po husitských válkách 

 král Zikmund umírá 1437, po něm jeho zeť 

Albrecht, rovněž po 2 letech umírá, jeho syn  

Ladislav (Pohrobek) se měl stát králem v dospělosti, 

v 18 letech umírá 

 správce země Jiří z Poděbrad, rozkvět země 

  

    Husitský král Jiří z Poděbrad 

 nepocházel z panovnického rodu 

  vynikající diplomat, pokojné řešení sporů, snaha  

o celoevropskou úmluvu proti Turkům 

 proti němu katolíci – vyhlášení křížové výpravy, 

vedl Matyáš Korvín 

 

       Jagellonci na českém trůnu 

 po smrti krále Jiřího zvolen Vladislav Jagellonský,  

pocházel z Polska 

 slabý a nerozhodný, na vše přitakával bene – dobře 

 nechal zbudovat Vladislavský sál, část chrámu sv. Víta 

 jeho nástupcem Ludvík Jagellonský, statečný, zahynul 

v bitvě u Moháče, 1526 rod Jagellonců v Čechách vymírá 
 

Okopíruj, nalep do sešitu a podle zápisu vyprávěj.  

 

Odpověz na otázky na str. 39, vyfoť a pošli na e-mail  

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 
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19.6.2020 

Habsburkové na českém trůně 
Učebnice - str. 41 – 42, PS str. 22/1 

Habsburkové na českém trůně 

 1526 králem Ferdinand Habsburský, slíbil náboženskou  

svobodu, ale stranil katolíkům 

 tento rod vládl až do roku 1918, vytvořil habsburskou říši 

 (české země, uherské a rakouské) 

 po něm Ferdinandův vnuk Rudolf II., své sídlo  

v Praze – ta vzkvétala 

 byli zváni učenci (Tycho de Brahe, Jan Kepler),  

alchymisté (věřili, že vyrobí zlato, elixír života),  

umělci (sbírky obrazů, soch, knih) 

 spory mezi katolíky a nekatolíky – Rudolfův majestát – zaručoval náboženskou 

svobodu 

 po něm bratr Matyáš, hlavní město říše opět Vídeň 

 

Okopíruj, nalep do sešitu a podle zápisu vyprávěj.  

Odpověz na otázky na str. 44 (1 – 3), vyfoť a pošli na e-mail  

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoj, vyfoť a pošli na e-mail  Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 
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