
4. C  a   4. D 

 Jména vyučujících: Mgr. Jana Jakubcová a Mgr. Jana Kovářová 

 Zadání platí pro období: 8. 6.  - 21. 6. 2020. 

 Jana.Jakubcova@zsgvodnany.cz           Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

Pondělí 8. 6. 2020  

ČESKÝ JAZYK  

UČ – 110/ 1,3 + přečíst žlutý rámeček 

PS 37 / 1 a, c 

 

MATEMATIKA  

48/ 3, růžový rámeček zapsat na papír. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Úterý 9. 6. 2020  

ČESKÝ JAZYK  

 Pravopis PJ hravě - 34/ 8 a 

SLOH: napsat dopis kamarádovi na téma: „Nejlepší prázdniny”.  

 VLASTIVĚDA – DĚJEPIS -  přečíst a zapsat do sešitu Dějepis: 

RENESANCE 

STŘEDOVĚK SE CHÝLIL KE KONCI 

- Ve světě nastala řada změn:- objevení Ameriky 1492. 

- Sestrojení prvního dalekohledu. Vyvrácení představy, že Země je placatá. Vyvolala velký odpor církve. 

Období renesance je obdobím návratu k starověké řecké a římské kultuře. Mnoho lidí se už vyznalo v řemeslech 

a vědách. Malovali obrazy, tesali sochy. Stavěli paláce a zámky. Stavěly se souměrné budovy, uvnitř zámku 

bývala kašna a nádvoří s arkádami. Vchody a okna měly kamenné orámování. Vybavení bylo pohodlné a 

příjemné, panstvo žilo v přepychu. Zámky často obklopovaly zahrady a obory se zvěří. 

Renesance ovlivnila i podobu měst: domy mají ozdobné štíty, okna, dveře, věžičky jsou pravidelné, na fasádách 

jsou malby a ozdobné omítky. Radnice měst jsou honosně zdobené a mají orloj nebo hodiny, Uprostřed náměstí 

obvykle stojí kašna. 

Život v renesanci 

- Šlechta zakládala pivovary, mlýny, sklárny. Budovala rybníky, rybniční sítě.  

- V našem regionu se proslavil rod Rožmberků. 

- Řemesla: řemeslníci se soustředili do měst, stejné obory do cechů. Cechy hlídaly kvalitu výrobků, právo 

prodávat, zakazovaly prodej cizího zboží. 

- Rostl význam vzdělání, velmi napomohl vynález knihtisku, do této doby se knihy opisovaly ručně. 

S nástupem Habsburků a příchodem renesance nastává rozvoj řemesel, měst i obchodu, ale současně 

dochází k omezení práv a svobod šlechty i měst. 

 

 

 

mailto:Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz


Středa 10. 6. 2020 

 ČESKÝ JAZYK 

 UČ - 111/ 1  

 PS 38 / 2, 3 

 Pravopis PJ hravě - 34/ 8 b 

 

MATEMATIKA  

UČ 49 / 1, 2, 5 

 ______________________________________________________________________________________ 

Čtvrtek 11. 6. 2020 

 MATEMATIKA  

UČ 59/ 1, 5 

 ANGLICKÝ JAZYK 

_______________________________________________________________________________________  

 Pátek 12. 6. 2020 

 ČESKÝ JAZYK  

UČ – 111/ 2, 3 

PS39/ 1 

 Pravopis PJ hravě - 34/ 8 c 

  

MATEMATIKA  

UČ 49 / 3,4,6 

_______________________________________________________________________________________  

 Pondělí 15. 6. 2020  

ČESKÝ JAZYK  

UČ – 112/ 6, 6 do sešitu. 

PS 39 / 2 

Pravopis PJ hravě - 35/ 9 

 

MATEMATIKA  

50/ 7, 9, 11, 12 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 



Úterý 16. 6. 2020  

ČESKÝ JAZYK  

 UČ 112/ 7,9 

PS 40 / 1,2 

 

 VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS 

 do sešitu vlastivědy zapsat nadpis + bod 1, 2, 3.  

 Z památek, 5UNESCA dle vlastního výběru 5 památek. 

 

CESTUJEME PO  NAŠÍ   VLASTI 

1. Naše vlast je bohatá na přírodní zajímavosti a historické pamětihodnosti. 

2. Části některých obcí byly vyhlášeny památkovými rezervacemi: Praha, Český Krumlov, Tábor, 

Olomouc, Kroměříž.  
3. Některé památky jsou vyhlášeny národními kulturními památkami. 

  

Památky zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO:  

1. Historické jádro Prahy 

2. Historické jádro Českého Krumlova 

3. Historické jádro Telče 

4. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře 

5. Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou 

6. Lednicko-Valtický areál. 

7. Holešovice  

8. Zámek a zahrady v Kroměříži 

9. Zámek a zahrady v Litomyšli 

10. Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci 

11. Vila Tugenhat v Brně 

12. Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči 

13. Krušnohoří - Hornický region. 

14. Kladruby nad Labem - Krajina pro chov koní v Kladrubech 

  

ZAJÍMAVOSTI – typ na prázdninový výlet. 

Čechy: Historické jádro Prahy, Kutná Hora, zřícenina hradu Okoř, hrad Karlštejn, Lidice – památník obětem války, Soos u 

Františkových lázní – přírodní rezervace, vodní hrad Švihov, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, Pivovarnické muzeum, Cheb, Karlovy 

Vary – 12 lázeňských pramenů, 

Máchovo jezero, Říp, Pravčická brána, Terezín – koncentrační tábor – národní kulturní památka, Hradec Králové, Pardubice, 

Prachovské skály, ZOO ve Dvoře Králové, Jihlava, Třebíč, zámek v Litomyšli, Holašovice, Písek, Český Krumlov, Hluboká nad 

Vltavou, Kratochvíle, Jindřichův Hradec, Boubínský prales, Prachatice. 

  

Morava: Svatý Kopeček, Velké Losiny – papírna na ruční papír, Kopřivnice- muzeum automobilů Tatra, Opava, Ostrava, hrad 

Bouzov, Moravský kras, Mikulov, Velehrad, zámek Lednice, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Mohyla míru u Slavkova, Vila 

Tugendhat v Brně, Brno. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

https://www.unesco-czech.cz/kladruby-nad-labem/predstaveni/


Středa 17. 6. 2020 

 MATEMATIKA  

UČ 50 / 14,15 UČ 51 / 16,21,24 

ANGLICKÝ JAZYK 

 _____________________________ 

Čtvrtek 18. 6. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

 Procvičování učiva dle potřeby, lze využít pracovní list. 

 

MATEMATIKA 

UČ 57 / 1 2, 3,6,7 

 Procvičování učiva dle potřeby, lze využít pracovní list. 

 

Pátek 19. 6. 2020 

MATEMATIKA  

UČ 58 / 1, 4, 6 

 Procvičování učiva dle potřeby, lze využít pracovní list. 

 

ČESKÝ JAZYK 

 Procvičování učiva dle potřeby, lze využít pracovní list. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Člověk přírodu nejen poznává, chrání, ale také přetváří a přizpůsobuje ji svým představám. Člověk nesmí 

ohrožovat životní prostředí. 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA 

Půda: je domovem mnoha živočichů, člověk ji využívá se k pěstování užitkových rostlin jako nezbytnou 

součást jeho potravy, poskytuje oporu kořenům rostlin. Správným obděláváním půdy brání jejímu odnášení 

při deštích, na okraji polí vysazuje dřeviny pro zpevnění půdy prostřednictvím kořenů. 

Lesy: zachycují prach a nečistoty z ovzduší a tlumí hluk, chrání krajinu před silným větrem, jsou zásobárnou 

vody, domovem mnoha druhů rostlin a živočichů, poskytují dřevo. Jsou místem odpočinku a relaxace. Při 

fotosyntéze uvolňují velké množství kyslíku nezbytného pro život. V lesních školkách se vysazují nové 

stromy, myslivci pečují o lesní zvěř, kterou v zimě přikrmují. 

Vodní plochy: zadržují vodu, zvlhčují půdu a ovzduší, slouží jako potrava pro býložravé živočichy, jsou 

místem odpočinku a rekreace lidí, v rybnících se chovají ryby. 

OCHRANA PŘÍRODY: TŘÍDIT ODPAD. Netrhat chráněné rostliny, neničit zeleň, starat se o své okolí a 

životní prosedí POMÁHAT PŘÍRODĚ!! 



ANGLICKÝ JAZYK 

Mgr. Tereza Bečková 

1. D. 

Teď už budeme jenom opakovat.  

Opakujte si cvičení v učebnici od lekce 17 - 28.  

Zkontrolujte si pracovní sešit, a kde vám bude nějaké cvičení chybět, tak ho dodělejte.  

Čtěte si články z lekcí 17-28. Opakujte slovíčka z těchto lekcí, opakujte čas, opakujte přítomný čas 

průběhový a přítomný čas prostý. 

 Lekce, které jsme nestihli, doděláme v následujícím školním roce, tak o prázdninách naberte sílu. 

Přeji vám hezké prázdniny, ať si je užijete podle svých představ. 😊 

 

 

Předmět: anglický jazyk 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

  

V závěrečné části samostudia se věnujte opakování probraného učiva. 

(kapitoly 17 – 29) 

  

Učebnice 

Prolistujte si v učebnici kapitoly 17 – 29 a připomeňte si témata, která jsme se učili. 

  

Pracovní sešit 

Dokončete si zadaná cvičení, která jste nestihli vypracovat. 

  

Slovní zásoba 

Opakujte si probraná slovíčka, která máte nalepená nebo zapsaná v sešitě. 

  

Obrázkový slovníček 

Vyberte si nějaké téma, o kterém jsme se učili (dny v týdnu, nakupování, vaření, jídlo, 

v restauraci, na oslavě, počasí…). Na toto téma nakreslete obrázek. Do obrázku zapište anglická slova, která 

označují to, co jste nakreslili. 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


  

Říkanky a písničky 

Připomeňte si své oblíbené říkanky a písničky. 

  

 Své sešity a desky na anglický jazyk si pečlivě uložte, můžete je v budoucnu ještě využít. 

K probranému učivu se v příštím školním roce vrátíte během opakování a procvičování. 

  

Všechny vás velice chválím za skvělou práci ve škole i za snahu a aktivitu v době 

samostudia. Děkuji vám za výbornou spolupráci. 

Ráda jsem vás poznala. Přeji vám pěkné prázdniny. 

  

  

  

 

 

 

 



 



 

 

 


