
Úkoly na týden 15.6. - 19.6. (úkoly dělejte postupně během celého týdne) 
 

 

Ahoj čtvrťáci, milí rodiče, 

           čeká na Vás poslední ,,várka“ úkolů. Věřím, že ji s úsměvem zvládnete. Hlavu vzhůru -  

veškeré učivo budeme opakovat na začátku 5. třídy.    

           Doufám, že vše zvládnete tak dobře jako doposud, i přesto v případě dotazů či nejasností 

kontaktujte kdykoliv na:  

iva.sysova@zsnedvedice.cz, whatsapp, messenger 

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

Závěrem bych Vám chtěla moc poděkovat za skvělou spolupráci i komunikaci, popřát krásné 

prázdniny a hlavně (a to je to nejcennější) zdraví    
 

Jdeme na to: 

Č       uč. str. 127 – 133 – projít a naučit se žluté tabulky 

          uč. str.  – 127/8, 130/1, 131/1, 132/2, 133/1,2 - ústně 

             uč. str.  – 127/7,9 – sešit 

             uč. str. 134 – do sešitu spodní rámeček 

             PS – dodělat dokonce (nemusíte dělat závěrečná cvičení) 

             Pracovní listy – dělat v průběhu celého června 

             Sloh – uč. str. 124, 128, 135 - projít 

             

M      průměr – seznámení s učivem –uč. str. 99 tabulka – přečíst  

             str. 99 cv. 1,2 do sešitu cv. 3,5 ústně, str. 100 cv. 4.5 do sešitu, 101 cv. 4 do sešitu  

            PS str. 23 cv. 1 – 5, str. 24 cv. 3, 6, str. 29 cv. 1 – 7  

            G – uč. str. 129, přečti si a zkus odpovědět na otázky  

            PS str. 35 narýsuj do centimetrové sítě 2 libovolné čtverce a 2 obdélníky, označ velkými 

            písmeny a zkus splnit úkoly  

 

mailto:e.simeckova@email.cz


A        opakování – slovíčka, témata – barvy, zvířata, jídlo a pití, rodina, město, čísla,  

                                   předložky, dny v týdnu, měsíce v roce, emoce 

                          -tvorba vět – to be, to have, to can, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový 

               Pracovní list  - nové téma: Our flat – práce se slovníkem 

               celé hodiny - It is one o'clock. – Je jedna hodina. 

                                     It is two o´clock. – Jsou dvě hodiny. (pokračujeme dál) 

 

               uč. str. 118 – 119, 121 – přečíst + přeložit 

 

Př       kultura, kulturní instituce, základní globální problémy, sociální problémy – pohovořit  

               Opakování celého 4. ročníku 

 

Vl       RENESANCE, uč. str. 44 – 45, udělat opakování str. 46 – 47 

              Opakování celého 4. ročníku 

               

                                       

 

 

       

 


