
18. – 22. května 

 

Dobrý den, 

zasílám poslední zadání cvičení a úkolů na tento týden. Od 25. května bychom se mohli opět 

sejít ve škole. Pokud někdo z dětí zůstane doma do prázdnin, zadání cvičení a úkolů budou 

nadále zasílány. Chtěl bych poděkovat všem dětem a rodičům za snahu a práci, kterou v tomto 

nouzovém režimu odvedli. 

 

4. ročník 

Český jazyk 

Časování sloves v přítomném, budoucím a minulém čase 

- Učebnice strana 65/1; 66/1; 67/1, 2, 3. 

- Pracovní sešit strana 65/1, 2, 3; 66/2a, 3; 67/1, 2. Prosím, vyfoťte stranu 66 a odešlete do 

22.5. 

- Doporučené aktivity: 

https://www.youtube.com/watch?v=zzy4DYRIBfM 

Matematika 

Písemné násobení jednociferným číslem 

- Učebnice 3. díl strana 24/1, 2. 

Geometrie, osa úsečky 

- Učebnice 3. díl strana 25/1, 2, 3, 4, 5; 26/2, 3. Prosím, vyfoťte stranu 25 a odešlete do 

22.5. 

- Matematické minutovky 2. díl strana 12/23; 13/26. 

- Doporučené aktivity: 

Osa úsečky, střed úsečky 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wsomo4PRIo 

 

Přírodověda 

- Opakování 

- Vypracovat úkol v programu Malování. Úkol můžete odeslat s ostatními úkoly. 

 

 

Vlastivěda 

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO 30 LETÉ VÁLCE 

velký úbytek obyvatel 

potřeba pracovních sil na obdělávání polí  -  zákaz stěhování poddaných 

zvyšování roboty, povinná katolická víra 

svatby, studia pouze se svolením vrchnosti 

vzpoury tvrdě potlačeny 

povstání Chodů na Domažlicku -  Jan Sladký Kozina popraven 

https://www.youtube.com/watch?v=zzy4DYRIBfM
https://www.youtube.com/watch?v=5Wsomo4PRIo


 

Milí čtvrťáci, tradičně si napište tento zápis do sešitů. V učebnici si prostudujte 1. část textu 

na str. 52. K tomu si vypracujte pracovní list 14/A. Je to J. A. Komenském, učiteli národů, o 

kterém jsme si už psali. 

S pozdravem Petr Malý. 

 

 

Angličtina 

Hello everybody! :) 

Here it goes - your home schooling programme. Enjoy. :)  

Učebnice str.44 Read and match - přečíst tento dopis a přeložit a spojit s obrázky (překlad v 

klíči pro rodiče). 

Učebnice str. 45 The Dragon Crown - poslechnout, přečíst a přeložit (viz mp3 nahrávka č. 9).  

Pracovní sešit str. 44 cvičení 5 - zakroužkovat správná slova (viz klíč). Cvičení 6 - napsat 

dopis svému kamarádovi.  

Pracovní sešit str. 45 Cvičení 7 a 8 (viz mp3 nahrávka č. 11) - vše v klíči pro rodiče. 

Web déčka, angličtina s Hurvínkem díl 12 měsíců, months 

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem 

Zkusme si zopakovat měsíce. :) 

Web déčka, zkuste tuto online hru, odkaz níže. Jde o pexeso. V levé části vždy dívka či 

chlapec a země, ve které žije. V pravé části je napsáno, jakým mluví jazykem. Např. Maria 

lives in Portugal = Maria žije v Portugalsku. She speaks Portuguese = ona mluví portugalsky.  

https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani#episode4game3 

 

Krásné dny! 

MM 

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani#episode4game3

