
Úkoly do 27. 3. 

Vážení rodiče a mílí žáci,  

Doufám, že jste všichni zdrávi a plni síly a posílám úkoly na další týden. Tento týden budeme 

spolu více komunikovat přes email. Kdo mi ještě neposlal emailovou adresu, prosím, učiňte 

tak co nejdřív, protože tam budu žákům posílat pracovní listy (každou neděli a středu), které 

vypracují a pošlete mi je zpět ke kontrole. Děkuji moc za spolupráci. 

 

ČJ – vzor MUŽ str. 104–107, cvičení přečíst, doplnit ústně. Písemně 106/7 – 6 vět.  

Diktát – 107/13–7 vět. 

Nezapomeňte při určování nejprve zjistit rod (popř. životnost), správný vzor (1. a 2. pád č. j.) 

a teprve potom správnou koncovku. 

Pravopisné pětiminutovky str. 46, 47 

Trénujte a procvičujte na www.skolakov.eu 

Čtěte si knížky, časopisy.  

 

M – Procvičujte písemné sčítání, odčítání, násobení i dělení. Učebnice str. 111-113. 

Matematické rozcvičky 1. díl postupně doplňujte, co chybí 

Geometrie – str. 105, 106 obvod obdélníku a čtverce. http://www.matyskova-

matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/  

Zároveň procvičujte rýsování obdélníku a čtverce. http://www.matyskova-

matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/, http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-

4/video/str-28/ 

 

AJ - Upevňování slovesa být, nácvik otázky strana 49 –učebnice, lekce 18 strana 48, 49 -

zapsat slovíčka, cvičení 4 strana 49 do slovníčku 

Písemně pracovní sešit strana 48 a 49 

K procvičení využijte tyto webové stránky  

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne 

https://matikaj.webnode.cz/anglictina-4-rocnik/ 

 

Př – Živočichové na louce – přečíst str. 52-53 + otázky a úkoly 

Informatika – V Přírodovědě v probírané kapitole o louce si vyberte jednu rostlinu nebo 

živočicha. V encyklopedii nebo na internetu zjistěte podrobnější informace a udělejte mi 

referát. Pracujte ve Wordu: 

1. Nadpis – název rostliny nebo živočicha (písmo Arial Black, velikost 16, podtrhnout) 

2. Alespoň 10 vět o vybrané rostlině nebo živočichovi (písmo Ariel, velikost 14, barvu 

nechám na vás) 

3. Vložte obrázek 

4. Uložte pod názvem Referát 

5. S pomocí rodičů mi jej pošlete do pátku na email skolasiman@seznam.cz 
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Vl – Jihomoravský kraj  

Učebnice str. 58,59,60 

Práce s mapou ( mapa na konci učebnice) 

Výuka na internetu: 

www.skolakov.eu – kraje ČR (procvičování), www.rysava.websnadno.cz 
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