
Úkoly – 4. třída – 20. 4. – 24. 4. 

Český jazyk:  Napište si čtvrtletní test. Pište ho sami, měli byste to stihnout za 45 minut. Rodiče ať ho 

neopravují. Hotový mně ho pošlete ofocený e – mailem do středy. Komu test nedoručím domů, 

dojděte si pro něj do poštovní schránky na ZŠ, nebo si ho vytiskněte sami.  Ve čtvrtek v 18 hodin si 

společně chyby opravíme a objasníme.  

V pracovním sešitě udělejte stranu 43, 44 (u muž. rodu určete i životnost), 45, 46. 

Matika: Také napište test a začneme písemné násobení v PS 22, 23, 24. 

 

Angličtina: 46, 47, PS 46 (nezapomeň na předložku in), PS 47, samozřejmě slovíčka do slovníčku. 

Ve středu po 11. hodině je moc pěkná angličtina v televizi, tak se dívejte.  

 

Přírodověda: Den Země, strany 61 – 62, 69 a udělej si zápis – význam lesa, ochrana přírody. 

 

Vlastivěda: Řeky a jejich přítoky na Moravě. Není toho moc, ale najdi je na mapě, nauč se to hledat i 

na slepé mapě a nauč se vyjmenovávat přítoky.  

 

Čtení:  Čítanka 139 – Pálení čarodějnic 

Kosí potok 

 

Na počítači se sejdeme v úterý v 18 hodin, potom ve čtvrtek v 18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly 3. třída, 20. 4. – 24. 4. 

Český jazyk: Napište si test. Když vám ho nedonesu domů, vyzvedněte si ho v poštovní schránce na 

ZŠ, nebo si ho vytiskněte sami. Písemku pište sami, ať vám to rodiče neopravují, měli byste to 

stihnout za 45 minut. Test ofoťte a e – mailem mi ho pošlete do středy. 

PS 22 – jen poučení 

PS 23 -slovo pavouk – 5 tvarů, slovo vdova – 2 tvary 

PS 24, 25 

PS 26 – doplňte: bez – 2.pád, ke – 3.pád, vidím – 4.pád, s – 7.pád. – jen to pamatuj a naučit!!! 

Čeština 43 dole – pohádky 

Čeština 42 - poučení v modrých čarách 

 

Matika: Také si napište test. 

PS 18, 19, 20 

 

Angličtina: 52 – průběhový čas, děje se to teď právě, PS 52. 

Ve středu je v televizi po 11 hodině pěkná angličtina, tak se dívejte. 

 

Prvouka V – zezadu: Životní prostředí, význam lesa, udělej si zápisy s obrázky. 

 

Psaní: 24, 25 

 

Čítanka: 71 – Dášeňka 

81 – O drahokamech na Kozákově 

 

Na počítači se sejdeme v úterý v 17 hodin, potom ještě ve čtvrtek v 17 hodin. 

 

 


