
Zadávaná práce od 15. 2. do 19. 2. 2021   Třída: 4. B 

Předmět Učební 
materiál 

Strana Cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 77 5 Cvičení napište do školního sešitu 

samostatně kdykoliv v průběhu týdne. 

V pátek uděláme společnou kontrolu. 

 Pracovní sešit 6-7 Cvičení budeme probírat společně v online hodinách. 

 Školní sešit Do školního sešitu si, prosím, do úterý OPIŠTE skloňování vzoru KUŘE A 

STAVENÍ v čísle jednotném i množném podle učebnice na straně 65. 

Barevně si vyznačte koncovky stejně jako v učebnici.  

PŘES PRÁZDNINY:  

-  Pracovní sešit str. 8/4 

- Četba vlastní knihy (ideálně 15 minut denně) 

     

Matematika Pracovní sešit 30- 32 Cvičení budeme probírat společně během online hodin, 

případně bude v průběhu týdne zadán krátký úkol. 

 Učebnice  44/4 Slovní úlohu spočítáme společně v online hodině.  

PŘES PRÁZDNINY: 

- Pracovní sešit str. 26-27: Na každé straně si vyberte 2 cvičení a ta vypracujte. Můžete samozřejmě spočítat i 

více.       

     

Anglický jazyk Skupina číslo 

1 

(Myslivcová) 

V tomto týdnu se společně budeme věnovat opakování dosud probrané 

gramatiky a slovní zásoby. Po jarních prázdninách si napíšeme test. 

Na čtvrteční hodinu si, prosím, samostatně vypracujte v pracovním 

sešitě na straně 31 cvičení 6.  

     

 Skupina číslo 

2 (Stixová) 

On-line hodiny: pondělí 11:00 a čtvrtek 8:00  

V pondělí budu zkoušet slovní zásobu lekce 11 a 12. Zkontrolujeme si 
domácí úkol z pracovního sešitu na str. 24/ cv. 3 a 25/ cv.6. V pracovním 
sešitě si společně doděláme na str. 25/ cv. 8.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 11, 12, osoby a sloveso být i v 
záporu.  



 

V tomto týdnu NEVYBÍRÁME pracovní sešity.        

 

Nezapomeňte také na SNĚHULÁKOVOU výzvu, která 

byla zadána ve čtvrtek.       

 

Ve čtvrtek opět zkoušíme slovíčka. Pomocí on-line cvičení si procvičíme 
OSOBY a SLOVESO BÝT. V učebnici začneme novou lekci na str. 26/ cv. 1, 
2, 3.  

 

Za domácí úkol se učíte slovíčka z lekce 12 a 13. Do sešitu si přepíšete 
následující ZÁPIS a vymyslíte příkladové věty (2 věty co máš rád a 2 věty, 
co nemáš rád). Společně si příklady projdeme další hodinu.  

!!! ZÁPIS !!!  

I like … / ÁJ LAJK / Mám rád(a)  

I don´t like … / ÁJ DONT LAJK/ Nemám rád(a)  

 

     

Přírodověda V tomto týdnu budeme pokračovat v pozorování přírody v zimě. Do čtvrtka se pokuste zjistit, 

jakým způsobem tráví živočichové zimu (spí zimním spánkem, odlétají, atd.) a nějaké zástupce 

takových skupin (stačí ústně) 

Také si ve čtvrteční hodině povíme, jaké zásady bychom měli dodržovat při pobytu na horách, 

co je to lavina, horská služba, něco o zimních sportech a další.  

V pracovních listech společně vypracujeme některá cvičení na straně 11 a 12. 

PŘES PRÁZDNINY:  

- Vyberte si 2 dny, kdy budete zaznamenávat a pozorovat venkovní teplotu. Svá měření zapište a zakreslete 

do pracovních listů na straně 10 cvičení 8. (více vysvětlím v online hodině) 

     

Vlastivěda Učebnice  3-4  Do pátku si, prosím, přečtěte 

v učebnici strany 3-4. 

 Pracovní listy List 1B  Společně v online hodině. 

     


