
Úkoly od 4. 5. – 7. 5. – 4. třída 

Český jazyk: PS 51, 52, 53, 54 – pozor na časování slovesa BÝT a na tvary 

jednoduché a složené u budoucího času. 

Matika: PS 28, 29, 30. Trojciferným činitelem násobíme tak, že celé číslo 

vynásobíme jednotkami, pak na druhý řádek desítkami – pod desítky – o jedno 

místo vlevo, pak celé číslo vynásobíme stovkami a píšeme na třetí řádek, zase  

o jedno místo doleva – pod stovky. Pak se ty tři řádky sečtou. Proto pište pěkně 

pod sebe. Jedno cvičení mně pro kontrolu pošlete. 

Angličtina: 49/4, 5 – pozor na 3. osobu – má S. PS 49 

Přírodověda: 54 – 56 – lesní společenstva, patra a podrost -přečti v knize a 

napiš si příslušný zápis.  

Vlastivěda: Nerostné bohatství, 8. 5. – státní svátek – udělej si příslušné zápisy. 

Čtení: Dočítáte Kosí potok, a v čítance strana 77 – dojemný příběh Ztroskotání 

lodi a strana 82 – Pohádka o brněnském krokodýlovi. Souvisí to s pověstí o 

Trutovi – trutnovském drakovi, tak si ji vypravujte.  

 

Na počítači se sejdeme tradičně v úterý a ve čtvrtek v 18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly od 4. 5. – 7. 5. – 3. třída 

 

Český jazyk: PS 28, 29, 30, 31/1, 32 

Dále poctivě procvičujte pády (Čeština 49 – 52), na straně 32 je přídavných 

jmen 5 - pozor, že slovo takové je zájmeno (Čeština strana 30). A slovo děti je 

zvláštní: v jednotném čísle je to dítě – rod střední, ale v množném čísle jsou ty 

děti jako kosti rodu ženského.   

Matika: PS 24/1,2,3,4 – nelze sestrojit, protože neplatí trojúhelníková 

nerovnost – podívej se na stranu 50.  

PS 25/1, 2, 3 – kružítkem, 4 – přesně  

PS 26 – ti rychlí stihnou kraj za 30 sekund a bez chyb!! Ve 4. cvičení nezapomeň 

na kosa. 

PS 27 

Angličtina: 54, PS 54 

Prvouka P: Znaky života živočichů – udělej si zápis (i ten vliv teploty) a přečti si 

to v knížce. 

Připomeňte si 1. 5. a 8. 5. = státní svátky. 

Psaní: 28, 29 

Čtení: 105 – Dobrodružství a 109 – Dobrodružství Toma Sawyera 

 

Na počítači se sejdeme zase tradičně v úterý a ve čtvrtek v 17 hodin.  

 

 


