
4.B – Mgr. Marie Mašátová – úkoly 11.5. – 24.5. 

Matematika : 

Zlomky budeme společně probírat až od 25.5. Pak budu také zadávat úkoly na 

samostudium domů. 

Nyní str. 10 – 11 – geometrie 

         Str. 20 – 21 

Vše si opět procvičíme v prověrce . 

 

Český jazyk : 

Učebnice str. 86 – 87 – slovesa určitý a neurčitý tvar, jednoduché a složené 

slovesné tvary 

Velký pracovní sešit str. 24/1,2,3, 

                                             25/ 1,2, 

Malý pracovní sešit str. 27,28,29 

 Na straně 29 je cv.9 – diktát. Požádejte rodiče, aby vám cvičení nadiktovali. 

 

Vlastivěda : 

Učebnice str. 36 – 37 

Pracovní sešit str. 19 

 

Přírodověda : 

Učebnice str. 48,49,51,52 

 

 



Čítanka : 

Děvčata – str. 34 -42 

Kluci -        str.  43 – 53 

Samozřejmě, že můžete všichni přečíst vše! 

Otázky k článkům pošlu! 

 

 

Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Reading. / Čtení s porozuměním https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1 

 

2) Listening to a song. Use the following and do the tasks. / Poslech písničky na 

odkaze níže a vypracování úkolů. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-

can-run 

 

 

a)  Spoj obrázky se slovesy. 
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Skip poskakovat 

Hop poskočit 

 

a) Podle písničky seřaď věty, jak šly za sebou. 

 

b) Napiš, a pokud budeš chtít, i nakresli, co umíš dělat. Vyber si tři až pět 

činností. 

 

Zdroj: www.britishcouncil.org/learnenglishkids 



 

3) Preposition revision: in, on, near, under./ Opakování předložek: in =v,ve; on= na; 

near=blízko; under=pod. Napište tři věty o obrázku a použijte výše uvedené 

předložky. Jedna věta je je pro vás vypracovaná jako příklad. 

 

Autor: Jitka Šafránková 

https://www.zsamskluky.cz/assets/File.ashx?id_org=400103&id_dokumenty=1200 

 

 

ANGLIČTINA 

Třída: 4.B 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 11.5.-24.5. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Opište si prosím, slovíčka 20. a 21. lekce. Výslovnost naleznete na mém profilu a poslední samostudium 

ze str. 90-91 také. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-michaela 

https://www.zsamskluky.cz/assets/File.ashx?id_org=400103&id_dokumenty=1200
mailto:Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz
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Dále si udělejte v PS str. 48/cv. 1,2,3, str. 52/1, str. 53/ 1,2. Měli byste je zvládnout pomocí slovíček ve 

slovníčku. Pokud budete někdo tápat, ozvěte se mi. Poradím vám nebo vás navedu. Příště vám zase 

pošlu výsledky. 

 

Výsledky předchozích samostudií: 

Překládejte do sešitu 

Lekce 16 

Prší.  It ´s raining. Fouká vítr. The wind is blowing.  Sněží. It ´s snowing. Svítí sluníčko. The sun is shining. 

Je teplo. It ´s warm. Je zima. It ´s cold. 

 

Lekce 15 Přítomný průběhový čas – Já se dívám na televizi. I am watching TV. 

Hraji tenis. I am playing tennis. Ona zpívá. She is singing. On běží. He is running. My spíme. We are 

sleeping. Vy čtete knihu. You are reading a book. Ty piješ mléko. You are drinking milk. Oni hrají 

volejbal. They area playing volleyball. 

 

Lekce 14 

Odpověz na otázky 

Can you ski? Yes, I can. nebo No, I can ´t. 

Can you play basketball? Yes, I can./No, I can ´t. 

Can you speak English? Yes, I can./No, I can ´t. 

Do you like reading? Yes, I do./No, I don ´t. 

Do you like cheese? Yes, I do. / No, I don ´t. 

Do you live in a house or in a flat? I live in a house. nebo I live in a flat. 

Have you got a sister? Yes, I have. / No, I haven ´t. 

Have you got a pet? Yes, I have. / No, I haven ´t. 

Is your house or flat big? Our house is small/ big. Our flat is small/ big. 

 

 


