
Úkoly na týden 11.5. - 15.5. (úkoly dělejte postupně během celého týdne) 
 

Ahoj čtvrťáci, milí rodiče, 

         prodloužený víkend se Vám, doufám, vydařil a nyní s chutí do práce. Tento týden bude o 

něco náročnější. Trošku se ,,zakousneme“ do učiva. Určitě už jste samostatnější (než tomu bylo 

na začátku karantény), a proto věřím, že vše zvládnete bez (větší) pomoci rodičů.  

V českém jazyce nadále procvičujeme slovesa. Nezapomínejte ovšem na procvičování 

vyjmenovaných slov, vzorů podstatných jmen a slovních druhů. V angličtině se posuneme zase o 

kousek dál. A nově nás ve vlastivědě čeká prezentace. V matematice jen opakujeme. 

Neztrácejte hlavu, když se vám nebude něco dařit, vše se opakuje i v 5. třídě.    

          

V případě dotazů či nejasností kontaktujte kdykoliv na:  

iva.sysova@zsnedvedice.cz, whatsapp, messenger 

v případě matematiky na e.simeckova@email.cz, whatsapp, messenger 

 

Č        časování sloves v minulém čase – uč. str. 104 – 105 – naučit žluté tabulky!   

              uč. str. 105/4  - ústně slovesa psát, kreslit, číst si            

              uč. str. 104/2, 105/4 – pouze sloveso bát se   – do sešitu 

              PS – str. 61/2, 3, 4 

 

M      opakování PS str. 26 cv. 1 – 6, pro ujasnění příloha 

          uč. str. 103 cv. 1, 3, 4, (opsat), 5 (výpočet, odpověď), 6  (výsledky) - vše do sešitu 

             Děti pracují samostatně, jsou šikovné!  Vypracované mi pošlete zpět! 

 

A        uč. str. 102 – přečíst a přeložit 

           sloveso TO CAN – procvičovat kladné i záporné věty 

Nové! Otázka se slovesem to can se tvoří pouhým otočením. 

           Ty umíš plavat. You can swim.  

           Umíš plavat?   Can you swim?    

       Na webové stránce - http://www.jetoboj.cz/cviceni-can-zacatecnici/  

-   udělat cvičení 1: přepsat do sešitu česky + překlad (výsledky jsou na web stránce)  
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                             cvičení prosím vyfotit a poslat 

-   udělat cvičení 2 – pouze online 

      DOBROVOLNÉ – zkuste mi poslat video, kde řeknete 5 vět se slovesem to can 

 

Př       projít uč. str. 72 - 73 (léto) 

               pracovní list – zkusit sami odpovědět + poté kontrola dle klíče: 1a) 2c) 3b) 4b) 5b) 6c)     

                                                                                               7a) 8b) 9b) 10a) 11c) 12c) 13c) 14a) 

                         -prosím vyfotit a poslat 

 

Vl       prezentace v přílohách – český stát (popř. uč. str. 22 – 25) 

           Doporučuji  podívat se na:  

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

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