
Úkoly na týden 25.5. - 29.5. (úkoly dělejte postupně během celého týdne) 
 

 

Ahoj čtvrťáci, milí rodiče, 

         tento týden pokračujeme dále v ,,domácím vzdělávání“. Vše, co vkládáme na tento web, se 

budou učit i žáci, kteří jsou přítomni ve škole. Budeme pokračovat v dalším učivu a také 

opakovat. Věřím, že vše zvládnete na ,,jedničku“.  

          V září se bude vše postupně opakovat. Prosím ovšem, úkoly viz níže posílat všechny zpět. 

Abychom měli představu o tom, jak učivo zvládáte. Úkoly posílejte vždy najednou (až budete mít 

všechny vypracované).  

Takže s chutí do toho :   

           

V případě dotazů či nejasností kontaktujte kdykoliv na:  

iva.sysova@zsnedvedice.cz, whatsapp, messenger 

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

A jdeme na to: 

Č       věta jednoduchá, přísudek a podmět – str. 112 – 114 - žluté tabulky umět   

              uč. str.  113/2, 114/2 - ústně            

              uč. str. 110/1, 113/3, 114/1  – do sešitu 

              PS – str. 64 celá, 65/3, 66/1 a), 3a), 5a) 

              Sloh – uč. str. 111 – projít si 

              Pracovní list - opakování 

M      opakování – převody – příloha 1, 2 

             uč. str.  87 cv. 1, 2, 3, 6 –školní sešit, nezapomeň na úpravu a podtrhávej pravítkem 

             PS str. 17 cv. 1 – 4, cv. 5 a) chyba nepatří – ale +, opravte si 

 

A        opakování sloveso to be – do sešitu – 1 věta oznamovací, 1 věta otázka, 1 věta zápor 

                                             to have – 2 věty oznamovací (použít have/has) 

                                             to can – 1 věta oznamovací, 1 zápor, 1 otázka 

                                             přítomný čas prostý – 1 věta oznamovací, 1 zápor, 1 otázka 

mailto:e.simeckova@email.cz


              Pracovní list – slovíčka na pracovním listu naučit (číst i psát), vlepit do sešitu, dopsat 

spodní část 

 

Př       zápis v přílohách – ŽIVOČICHOVÉ NA POLI 

                

Vl       zápis v přílohách – GOTIKA (uč. str. 32 – 35) 

              Pracovní list 1 – opakování PŘEMYSLOVCI 

              Pracovní list 2 – opakování LUCEMBURKOVÉ 

                                       

 

 

       

 


