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Milí čtvrťáci, máme před sebou další týden, kdy se musíme učit na dálku. Mám radost z obrázků do vlastivědy, 

ale nemám je bohužel od všech dětí. Posílám další úkoly na tento týden. 

Český jazyk: Celý týden se ještě budeme věnovat učivu o předponách. Pracuj v PS str. 17/14 /Pokud ještě 

nemáš/. Dále pracuj na str. 19/17, str. 20. Tomuto učivu se budeme věnovat i na videokonferencích, dozvíme se 

i něco o zdvojených souhláskách . Přečti si v učebnici na str. 18 žlutý rámeček . Čti si v Hubertovi – pracuj na str. 

36 – 37. Každý den si čti svou knížku. 

Matematika : Tento týden se budeme dále věnovat rovnicím. Pracuj v učebnici str. 22/13, 14, 15, 23/17. V PS 

pracuj na str. 15/3,4. 

Přírodověda: Přečti si v učebnici str. 16. V přírodě nasbírej několik listů, pozoruj, čím se liší. Zkus určit z jakých 

jsou stromů. V PS pracujeme str. 6/3, str. 7 celá. 

Vlastivěda: Tento týden se budeme věnovat Jihomoravskému kraji, podívej se na video : 

https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso 

Odpověz na otázky – zašli na e-mail: lucie.bernatkova@zsbrantice.cz 

1. Která významná osobnost se narodila V Hodoníně? 

2. Který významný malíř se narodil v Ivančicích? 

3. Se kterou událostí je spojen Slavkov u Brna? 

4. Co bylo nalezeno v Dolních Věstonicích? 

Dále pracujeme v PS na str. 31 

Anglický jazyk: 

Ahoj čtvrťáci! 

Minule jsme měli problém s odkazem. Nešel otevřít kliknutím. Ve skutečnosti ale fungoval. 

Kdyby se vám něco podobného stalo zase, zkuste celý odkaz zkopírovat a vložit. 

Dnes si zopakujeme čísla a vyzkoušíme slovíčko CAN, což znamená – umět. 

1) Zahrajte si střílečku. Otevřete si odkaz, klikněte na START a pak už jen střílejte slova, 

která jsou čísla, například – forty. 

https://www.umimeanglicky.cz/strilecka-cisla?source=homepagePopular# 

2) Zahrajte si pexeso s čísly 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-2-uroven?source=explicitExercise 
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3) Podívejte se na video, které jsem pro vás vytvořil a dávejte dobrý pozor, protože ve 

čtvrtém odkazu si to vyzkoušíte. Klidně video použijte jako tahák. 

https://www.youtube.com/watch?v=VmxrGTalbrk&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 

4) Čas na test. Vyzkoušejte si své znalosti, které jste se naučili ve videu. Vyberte správné 

odpovědi, ale pozor, čtěte pozorně. Někdy je ve větách jen drobný rozdíl. 

https://tinyurl.com/y2zpvnwl 

Na pondělní už rozjedeme novou lekci. 

Pokud můžete, pusťte si během týdne i pohádku v angličtině. 
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