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Mgr. M .Mašátová  

úkoly  27.4. – 10.5.2020 

 

Český jazyk : 

Učebnice str. 80 – 84 

Pracovní sešit – velký – str.20 – 22 

Pracovní sešit malý – str. 26 

 

Matematika : 

Pracovní sešit č.3 – str. 6, 7, 8, 9 

 

Čítanka  : 

Str. 12 – 13 + otázky 

        16 – 17 + otázky 

 

Vlastivěda – zeměpis : 

Str. 34 – 35 

Pracovní sešit str. 18 

 

Přírodopis : 

Str. 46 – 47 

 

 



 

ANGLIČTINA 

Třída: 4.B 

Předmět: angličtina 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 27.4.-11.5. 

e-mail: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

PS str. 90-91. Vyplnit jen bubliny (vše byste měli najít v učebnici, slovíčkách, pracovním sešitě). Kdo 

chce, může poslat mailem ke kontrole nebo se poradit. Můžete stále procvičovat na internetových 

stránkách, které jsem vám posílala v minulých samostudiích. Najdete je i na mém školním profilu. 

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

 

 

 

 

Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 27.4. – 11.5. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

 

1) Reading. / Čtení s porozuměním https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/31 

 

2) Listening. /Poslech vět https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-1-uroven/5  

na základě poslechu vyber z nabízených slov, to co jsi slyšel /a. 

 

3) Writing answers. / Zodpovězení otázek 

QUESTIONS ANSWERS 

What´s your name?  

mailto:Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-michaela
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/31
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-1-uroven/5


How old are you?  

Can you swim?  

Do you like chocolate?  

Have you got a brother?  

What´s your favourite colour?  

What´s your telephone number?  

Where are you from?  

Do you live in Brno?  

Where do you live?  

Can you ride a horse?  

Are you a girl or a boy?  

Is your friend at school now?  

Has your sister got a pet?  

Does your sister play the piano?  

Have you got a pet?  

How many children is in your class?  

What´s your favourite TV programme?  

Is it a day?  

Is it raining?  

What are you doing now?  

Do you like drawing?  

Can you do karate?  

Are you wearing a white T-shirt?  

Zdroj: http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=1518 (upraveno JK) 

 

http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=1518


4) Writing questions. /Zkus napsat  5 otázek k obrázku níže. 

 

Zdroj: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OmiFGvwbQf_d07N_EaifsCf4al4Z1hoRB2bKrUARrRS_DQhJAuXg_rOjyzF_inoY4B-

am93Lj0E48Y8El2ZFR-8V2qx81c6WVHG2MxBXW6VsycaIrPEaYKQCutzN8Wj0xoPsyWw-

v8zXli5Di8BVpAbsZMFtSYATrB2K15FB9ZZaMCo9wg 
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