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Milí čtvrťáci, je tady další týden a s ním i nové úkoly pro vás. Budeme se nadále setkávat na online hodinách, 

pondělí až středa od 9,00 a čtvrtek od 8,00 h. 

ČESKÝ JAZYK : Minulý týden jsme poznali 4  vzory rodu mužského, ukázali jsme si, jak poznat rod životný a 

neživotný. Tento týden budeme procvičovat podstatná jména radu mužského. Pracujte v PS na straně 51/21, 

53/28. Určitě si vzpomeneš, jak jsme ve škole vystřihovali z časopisů a hledali podstatná jména rodu ženského a 

středního podle vzoru, pracuj podobně, udělej si tabulku a vystřihuj a nalepuj slova ke vzorům. /Pokud nemáš 

časopisy, tak si slova vymysli/. 

PÁN HRAD MUŽ STROJ 

    

    

    

 

Hotovou tabulku mi pošli na e – mail nebo whatsApp, můžeš mi tabulku ukázat i běhen online 

setkání.  

MATEMATIKA:  Pracuj v PS str. 9/8 . V učebnici splň úkoly na straně 64/ 19 – 21. 

Budu velmi ráda, pokud budeš procvičovat písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání. Nabízím 

několik odkazů, kde lze dobře matematiku procvičovat: 

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-4-trida 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-

hodovani/priklady1.htm 

VLASTIVĚDA : Tento týden se seznámíme s Kelty, přečti si v učebnici na str. 8 – 9. Na internetu 

vyhledej některé keltské svátky , Keltům bude věnovaný i kvíz na tento týden. V PS dokonči str. 4. 

 

PŘÍRODOVĚDA : Zopakuj si rozdíl mezi horninou a nerostem : 

https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI 

Přečti si v učebnici na str. 40 , pracuj v PS na str. 24 
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Ahoj čtvrťáci! 

Posílám vám úkol na osvěžení paměti. 

 

1) Video, ve kterém si zopakujete THERE IS THERE ARE i PŘEDLOŽKY 
https://www.youtube.com/watch?v=C4TiXyV37ZY&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 

 

2) Podle obrázku napište 6 vět ve stylu:  
There is a fridge in the kitchen. – V kuchyni je lednička. 

There are balls on the floor. – Na podlaze jsou míče. 

Jsou to vaše věty. Vyberte si předměty podle sebe a složte celé věty. Použijte co nejvíce 

předložek – in, on, under, next to, behind.  

 
 

Věty mi pošlete na mail: jaroslav.konvicka@zsbrantice.cz 
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