
4.B – Mgr. Marie Mašátová 

Úkoly od 2.4. do 10.4.2020  

 

 

Český jazyk : 

Učebnice str. 74,75-procvičovat, doplňovat, případně napsat 

Velký prac.seš. str. 15, 16 – celé 

Malý prac.seš. str. 16, 17, 18 

Je toho dnes trochu víc, ale je třeba si procvičit minulé a hlavně skloňování podstatných jmen rodu 

mužského. 

 

 

Matematika : 

Pracovní sešit str. 38,40,41,42,43,46,47,48 

Mám pro vás připravené pracovní sešity č.3. Pokud si pro ně rodiče přijdou, máte připravené ještě 

malé překvapeníčko. 

Přírodovědu a vlastivědu budeme mít zase až příště. 

Protože ale už v přírodě rozkvétá hodně jarních květin, namalujte si je! Schválně, kdo jich bude mít 

nejvíc! Porovnáme až se sejdeme. 

Vypracované úkoly si zakládejte do desek, nebo je pište do sešitů a až se opět uvidíme, přinesete mi 

hotové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída: 4.B  

Předmět: Angličtina  

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí pro období: 2.4.-10.4. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz  

 

Pokračujte v opisování slovíček. Tentokrát lekce 19, str. 56 v učebnici. NEUČIT. 

Posílám vám odkazy na pěkné stránky, kde si můžete procvičovat, co už umíte, a že je toho už docela 

dost. Prosím rodiče, se kterými ještě nejsem ve spojení, aby mi napsali na email, zda mají děti možnost 

takto procvičovat. Budu tak vědět, zda by nám to mohlo fungovat. Děkuji. Je toho celkem dost a děti 

to nemusí dělat během jednoho týdne, ale po celou dobu samostudia. 

čísla 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitMapGlobal 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers 

jídlo 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/food 

zvířata 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/animals 

dny v týdnu 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week 

sloveso být 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1 

přivlastňovací zájmena 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/privlastnovaci-zajmena 

have got 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got 

daily routine 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines 

clothes 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/food
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/animals
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/privlastnovaci-zajmena
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1


Třída: 4.AB (skupina 3Aj4) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 2.4. – 10.4. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Opakování parts of body (částí těla) 

Prosím o zopakování částí těla na odkazu: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-

the-body (v případě že máte k dispozici počítač, tablet, mobil a internet) 

Cvičení, na které je přístup z výše uvedeného odkazu, jsou zobrazená níže 

1) Části těla – procvičování slovíček s hodnocením 

2) Části těla – procvičování slovíček 

3) Části těla – přiřazování  

 

 

 

 

 

Zdroj: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body

