
4. C 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Jakubcová 

Zadání platí pro období: 26.3. – 8. 4. 2020 

Jana.Jakubcova@zsgvodnany.cz 
 

Čtvrtek 26.3. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 75/ 4, 5, 6, 9 

       - 75/ 7 do cvičného sešitu 

Pravopis PJ hravě – 19/ 1, 2 

Prac. list (sloupečky) – 43/ 1.sloupeček 

 

MATEMATIKA 3. díl 

3/ 1,2 

3/ 3 a, b, c (písemné sčítání) – do cvičného sešitu 

 

Pátek 27.3. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 76/ 1 + přečíst žlutý rámeček 

PS – 17/ 1 

Pravopis PJ hravě – 20/ 3, 4, 5 

Prac. list (sloupečky) – 43/ 2. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

4/ 4, 5, 6, 7, 9, 10 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ – 43 Opakování – Neživá příroda, pole  

          46 – 47  Rostliny na loukách – přečíst a zapsat do sešitu PŘV: 

 

Ekosystém louka 

Rostliny na loukách 

- louky jsou přírodní ekosystémy obhospodařované člověkem – sečou se 2x ročně – začátkem a koncem 

léta 

- louky, na kterých se nechová dobytek, se nazývají pastviny 

- tráva a byliny – kvalitní krmivo pro hospodářská zvířata 

- luční trávy – lipnice, srha, bojínek, psárka, jílek 

          - stavba těla podobná obilninám (dutý stonek s kolénky) 

- byliny – pampeliška, sedmikráska, kopretina, zvonek, jetel, kohoutek, šťovík 

  - léčivé: jitrocel, řebříček 

  - jedovaté: pryskyřník, ocún 
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Pondělí 30. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 76/ 2 + přečíst žlutý rámeček, 3,4 

PS – 17/ 2 

Pravopis PJ hravě – 21/ šedý rámeček PAMATUJTE! + cv. 1 

Prac. list (sloupečky) – 43/ 3. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

4/ 11 

4/ 12 - 4 příklady do cvič. sešitu 

 

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS 

PS – str.17/ 5, 6 

 

Úterý 31. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 77/ 5 do cvič. sešitu 

         77/ 6, 7 

PS – 17/ 3 

Pravopis PJ hravě – 21/ 2, 22/ 3 

Prac. list (sloupečky) – 45/ 1. sloupeček 

 

MATEMATIKA   

5/ 13, 14, 15, 16 

 

Středa 1. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 77/ 8 do cvič. sešitu 

          77/ 9, 11 

PS – 14/ 4 odůvodnit i/y u PJ v diktátu 

Pravopis PJ hravě – 22/ 4, 5 

Prac. list (sloupečky) – 45/ 2. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

5/ 17, 18 

5/ 19 – 4 příklady se zkouškou do cvič. sešitu 

 

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS 

sešit zeměpis: 

Pokud si děti ke kapitole Řeky nelepily do sešitu přílohy č. 9 a 10, ať si je nalepí. 

Totéž se týká přílohy č. 11 – nalepit k „Povodí“. 

PS – doplnit chybějící cvičení ze str. 16 – 17 

 

 

 



Čtvrtek 2. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 78/ 1, 2 + přečíst žluté rámečky 

PS – 18/ 1, 2 

Pravopis PJ hravě – 22/ 6 odůvodnit i/y u PJ v diktátu 

Prac. list (sloupečky) – 45/ 3. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

7/ 1 

7/ 6 – 4 příklady do cvič. sešitu 

 

Pátek 3. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 78/ 3, 4 

PS – 18/ 3, 4, 5 

Pravopis PJ hravě – 27/ 3 

Prac. list (sloupečky) – 47/ 1. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

7/ 3, 4 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ – 48/ 49 Živočichové na loukách – přečíst a zapsat do sešitu PŘV: 

 

Živočichové na loukách 

Bezobratlí živočichové – saranče obecná (býložravec), kobylka zelená (všežravec) 

                - včela medonosná – žije v úlu, kde si staví hnízdo 

                - čmelák zemní – hnízdo si staví v zemi 

                - motýli – babočky, modrásci, žluťásci 

Plazi – ještěrka obecná – slunná a suchá místa 

Ptáci – vrabec polní – stálý 

          - čáp bílý – tažný 

Savci – sysel obecný – žije v koloniích 

 

Pondělí 6. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 79/ 1, 2 + přečíst žluté rámečky 

PS – 19/ 1, 2 

Pravopis PJ hravě – 24/ 1, 2 

Prac. list (sloupečky) – 47/ 2. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

8/ 8 

8/ 11 – 4 příklady se zkouškou do cvič. sešitu 

 



VLASTIVĚDA – DĚJEPIS 

UČ – 32 Gotický sloh – přečíst a zapsat do sešitu Dějepis: 

 

Gotický sloh 

- v polovině 14. století se k nám dostal z Francie 

- typické znaky staveb:  

 co nejvíce do výšky 

 opěrný systém zdobený mnoha věžičkami 

 okna s lomeným obloukem, výplně – obrazy z barevných sklíček 

- staví se mohutné hrady, chrámy a kláštery 

- stavitelé: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř 

- stavby: hrad Křivoklát, chrám sv. Víta v Praze, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

 

 + PS – 18/ 1, 2, 3 

 

Úterý 7. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 79/ 3 

       - 79/ 4 do cvič. sešitu 

PS – 19/ 3, 4 

Pravopis PJ hravě – 24/ 3, 25/ 4 

Prac- list (sloupečky) – 49/ 1. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

8/ 10, 12 

 

Středa 8. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – 85/ 1 + přečíst žlutý rámeček 

       - 85/ 4 

PS – 23/ 1, 2, 3 

Pravopis PJ hravě – 25/ 5, 6 

Prac. list (sloupečky) – 49/ 2. sloupeček 

 

MATEMATIKA 

9/ 16 do cvič. sešitu 

9/ 19 

 

VLASTIVĚDA- ZEMĚPIS 

UČ: 29 – 30 Počasí a podnebí – přečíst a zapsat do sešitu Zeměpis: 

 

 

 

 

 



Počasí a podnebí 

Počasí  

= okamžitý stav ovzduší 

- ovlivňuje ho:  

1) poloha místa na Zemi, nadmořská výška a vzdálenost od moře 

2) teplota vzduchu 

3) vodní srážky 

4) proudění vzduchu 

5) sluneční svit 

 

NALEPIT PŘÍLOHU Č. 12 

 

Podnebí 

= opakující se počasí na určitém místě (dlouhodobý stav počasí) 

- ČR leží v mírném podnebném pásu, počasí je proměnlivé, střídají se 4 roční období 

- podnebí ovlivňuje výšková členitost krajiny 

- s vyšší nadmořskou výškou klesá teplota a zvětšuje se množství srážek 

- podnebné oblasti: teplá oblast 

          mírně teplá oblast 

                                    chladná oblast 

 

+ PS – 18/ 1, 2, 4 

 

 

Anglický jazyk 

Skupina Mgr. Tereza Bečková 

na období od 26/3 do 8/4 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

 

Chapter 23 – At the shopping centre 

Chapter 24 

 
PS 
58/1, 2, 3 
59/4, 5, 6 
60 - 61 
 
Dále přikládám procvičovací pracovní listy, které je možné využít k opakování již probraného učiva. 
 
Pokud má někdo z rodičů zájem o slovíčka s výslovností, napište na e-mail Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz, 
ráda je zašlu. 
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Anglický jazyk 

skupina Mgr. Daniela Soukupová 

na období od 26/3 do 8/4 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V první části samostudia jste dokončili Chapter 21 a podle učebnice jste se začali učit nová slovíčka. 

Ve druhé části samostudia budeme pokračovat v další kapitole. Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte 

v uvedeném pořadí.      Věřím, že vše společně zvládneme. 

 

CHAPTER 22  

A GIFT FOR JANE 

Nejprve se podíváme na nová slovíčka. Ta si lepíme do sešitu, tentokrát si je přepište. Přikládám vám zde 

zjednodušenou výslovnost, některé znaky pro výslovnost nemohu tímto způsobem zobrazit. 

cheap  /či:p/   levný,  - á,  -é 

computer game /kompju:tr geim/   počítačová hra 

elephant  /elifnt/   slon 

expensive  /ikspensiv/   drahý, -á, -é 

gift shop /gift šop/   obchod s dárkovými předměty 

hat  /het/   klobouk 

lorry  /lori/   nákladní auto 

mug  /mag/   hrnek 

Does /daz/ she like elephants?   Má (ona)ráda slony? 

No, she doesn´t. /daznt/ Ne, nemá.    Yes, she does. /daz/  Ano, má.  

Přepsaná slova a fráze si říkejte nahlas a snažte si je zapamatovat. 

Teď se podívejte do učebnice na stranu 50 / cvičení 1.                                    

Nahlas si přečtěte, jak Robert, Katie a Bad vybírali dárek pro Jane.                                   Co nakonec vybrali? 

 

Následuje procvičování v pracovním sešitě: 

strana 56 / cvičení 1 – Zapište slova do správného sloupečku. 

strana 56 / cvičení 2 – Samolepka, kterou potřebujete, je na archu označená žlutým trojúhelníčkem. 

strana 56 / cvičení 3 – Doplň do vět slova z rámečků. Správné odpovědi k tomuto cvičení najdete v klíči 

v pracovním sešitě na straně 89. 

 

Gramatická pravidla 

Už se umíme zeptat druhého, jestli má něco rád.  

Do you like English?     Do you like music?     Do you like reading? 

Yes, I do.     No, I don´t.  

 

Pokud se ptáme, zda má něco rád /ráda další osoba (3. osoba, číslo jednotné)  -on, ona (he, she), zeptáme 

se pomocí tvaru does. 

Does he like English?   Yes, he does.   No, he doesn’t. 

Does she like dogs?  Yes, she does.   No, she doesn’t. 
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Podívejte se do učebnice na stranu 51, jak si povídá Pim a Vim.                    

Potom si všimněte, jak se tvary změní, když Pim mluví s paní prodavačkou o Vimovi. 

 

Pracovní sešit 

strana 57 / cvičení 4 – Přečtěte si o tom, co má a nemá Katie ráda a odpovězte na otázky. 

strana 57 / cvičení 5 – Doplňte do rozhovoru chybějící slova. Máte nápovědu. 

strana 57 / cvičení 6 – Vyberte dárek pro kamaráda a vysvětlete svůj výběr. 

 

Krátký úkol k odeslání 

Zadané věty přeložte do českého jazyka a pošlete na uvedenou adresu 

(Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz). Děkuji. 

1 What are you doing here? 

2 I need a gift for my friend. 

3 Does he like cars?     Yes, he does. 

4 Does she like computer games?     No, she doesn´t. 

5 This book is expensive. 

6 This flower is beautiful. 

7 I like cats. 

8 He likes hamsters. 

9 I don´t like ham. 

10 She doesn´t like pink. 

 

Nebojte se, že uděláte chybu. Důležité je, že se snažíte a procvičujete. 

 

Písničky 

Pamatujete si ještě naše oblíbené písničky? 

Občas si také zazpívejte. 

 

Dobrovolný úkol 

učebnice strana 51 / cvičení 4 – básnička 

Kdo chce, může se básničku naučit zpaměti.  

Nápověda: 

Are you mad /med/?   Blázníš? / Blázníte? 

doggie /dogi:/   pejsek 

for me /mi:/   pro mě 

Kate /Keit/   Katka 

 

Řešení cvičení v pracovním sešitě (pro kontrolu) 

strana 56 / cvičení 1 – cheap: hat, computer game, mug                                                                     

                                         expensive: elephant, lorry    

strana 56 / cvičení 2 – Wow, a lion! 

strana 56/ cvičení 3 – klíč na straně 89 v pracovním sešitě 

strana 57 / cvičení 4 – NO, YES, YES, NO, YES, NO 

strana 57 / cvičení 5 



Good morning.     Good morning. 

Can I help you?   I would like a necklace for my friend. 

Does she like blue?   No, she doesn’t. 

Does she like red?   Yes, she does. 

How much is the red necklace?   It is 2 pounds.   

Here you are.    Thank you. 

 

TĚŠÍM SE NA VÁS V DALŠÍ KAPITOLE  

 

 

 

 

 

 

 
 


