
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 4.B. 

Třídní učitel:  Mgr.Anna Tíková 

Zadávací období: 12.4-16.4. 

 

Třída: 4. B 

Předmět: Vlastivěda 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. - 16.4. 2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Staré pověsti české, Velkomoravská říše - str.13. (Červená učebnice) 

Probereme společně při online hodině.😀.  

  

Předmět: Přírodověda 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. - 16.4. 2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Ekosystém PARK I. 

Učeb. str. 50 - 52. Prohlédnout a probereme společně při online hodině.😀. 

 

 

Český jazyk 

Naučit se sklońování všech vzorů 

Rod střední -str.56 

Rod ženský-str.63 

Rod mužský-str.73,80 

Toto budu zkoušet po návratu do školy. 

Vše najdete v učebnici. Nauč se a potom si to piš na papír. 
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Matematika 

Str. 9/ 16,17,18 

Str.  8/ 8,9,10,13 

Str. 21 / 5 

Slovní úlohy piš do sešitu nebo na papír. 

 

Anglický jazyk 

Nauč se slovíčka lekce 16 –IT IS RAINING 

Napiš si všechny fráze lekce 16- výslovnost v online hodině 

Přelož mi tyto věty ----Ahoj . Jmenuji se Hisham. Jsem 

nepořádný . Mám rád sušenky. Umím dobře jezdit na kole. 

Jsem malý. 

 

 

Čtení 

Pracuj na čtenářském deníku. Za měsíc březen byly dvě knihy. 

Čtenářský deník  si  připrav na 20.dubna. Za měsíc duben bude 

jedna kniha. 

 

Přeji vám úspěch a samostatnost v plnění uložených úkolů, 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 



Online hodiny: úterý 13.4. v 10.00, čtvrtek 15.4. v 11,00 

 

Chapter 15 

- Zapsat slovní zásobu 15. lekce str.39  
- Zapiš si i slovíčka-učebnice str.34, které neznáš 

králík - rabbit 

papoušek - parrot 

želva - tortoise 

křeček - hamster 

morče - guinea pig 

had – snake 

 

jablko – apple 

třešně - cherry 

chleba– bread 

sýr-cheese 

čaj - tea 

hruška - pear 

mléko - milk 

rajče- tomato 

-  Vytvoř svůj plakátek, podobně jako v učebnici str. 33, 

namaluj nebo nalep obrázky o sportech, které máš rád/a a 

umíš provozovat – do čtvrtka 
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