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Milí čtvrťáci, máme tady další týden a s ním i nové úkoly pro vás. Tento týden jsem pro vás 

připravila kvíz z přírodovědy, doporučuji pracovat s učebnicí přírodovědy. 

ČESKÝ JAZYK : Celý týden se ještě budeme věnovat podstatným jménům, procvičíme si 

pravopis koncovek, určování mluvnických kategorií podstatných jmen. V PS si dokončete 

stranu 54, pracujte v učebnici na straně 64 / 5 – napište , pošlete mi na e- mail : 

lucie.bernatkova@zsbrantice.cz – do pátku 26. 3.  

Dále doporučuji procvičovat na tomto odkaze: 

http://www.naucsepsat.cz/pravopis-podstatnych-

jmen/dopln/fdltozdb55h77nwlfj6vc5hekm/ 

ČTENÍ : Čtěte si svou vlastní knížku každý den, na online hodinách si o tom popovídáme. 

 

MATEMATIKA:  Zopakujte si převody jednotek  - učebnice str. 66/10, 67/13- společně na online 

hodině jsme se seznámili s předponami CENTI A DECI, tento týden se podíváme na předponu KILO. 

Pracujte dále v učebnici na str. 68 / 18. V PS si dokonči stranu 15 / 8, 9, 10. 

Převody doporučuji procvičovat na těchto odkazech: 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-hmotnosti-1-uroven/9095 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-delky-1-uroven/748 

Dále doporučuji denně procvičovat dělení : 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-

9/priklady.html 

 

PŘÍRODOVĚDA:  Pracujeme v PS na str. 26 a 27 / dělali jsme matematice, pokud ti převody nepůjdou, 

vrať se do učebnice v matematice/. Pracuj s učebnicí str. 48 – 50. 
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VLASTIVĚDA:  Tento týden se seznámíme se Sámovou říší. Podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco , pracujte v PS na str. 6 

Jistě jste už slyšeli o starých pověstech českých, seznámili jsme se s nimi již ve 3. ročníku. Podívej se 

na jednu z těchto pověstí, napiš  pár vět, o čem pověst vypráví, můžeš nakreslit i obrázek – pošli na 

můj e-mail lucie.bernatkova@zsbrantice.cz do pátku 26. 3.  

Pověsti: / Nabízím dvě, na Youtube jich najdeš daleko více, pokud máš doma knížku, můžeš si pověsti 

přečíst/ 

https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk 

https://www.youtube.com/watch?v=4ur0sioXi0A 

Pracujte v PS na str. 7, 8 / pomůže ti i učebnice str. 15 – 17/ 

 

ANGLICKÝ JAZYK:  

Ahoj čtvrťáci! 

Posílám vám úkol na osvěžení paměti před testem. 

 

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 v kvízu odpovězte na otázky. Obrázek pro jistotu přikládám i sem, pokud je 
v kvízu malý: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gSANwzKe_UK9U1qK3TJCjd0MLe9

nGqdBqAXBgY6YzUJUNUpPMzgzNkY5SkxJRjNFUTZOMkVUUjU0Wi4u 
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