
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace 

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 23. 3. DO 27. 3. 2020 

4. ročník 

Úlohy v učebnicích si můžete dělat v interaktivní učebnici na počítači – zde i kontrola. Jste na to zvyklí 

i z hodin, tak byste s tím neměli mít problémy. Nebo stačí ústně.  Pokud to nebude vyloženě důležité a 

dané v zadání ode mě, nemusíte psát.        

V pracovních sešitech si vypracujte všechny zadané úlohy (můžete naskenovat a poslat emailem ke 

kontrole, hlavně angličtinu). 

email: skola.bozkov@seznam.cz 

 

Český jazyk 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor pán, hrad 

učebnice: 74/3, 75/ celá, 76|/5-8 

Úlohy dělejte ústně nebo v programu Media Creator (stejně tak i v jiných předmětech). 

Hned si můžete udělat kontrolu (Řešení).       

pracovní sešit: 16/2-5, 17/2, 3 

Matematika 

Pamětné sčítání a odčítání 

učebnice: 18, 19, 20, 21 – vyberte si úlohy, nebo počítejte např. jen polovinu z úlohy, např. 2 

sloupečky 

pracovní sešit: 13, 14, 15 

Geometrie 

Grafický součet úseček a rozdíl úseček 

pracovní sešit: 28/4, 5 (vždy si na začátek přímky vyznač první pod, ke kterému pak budeš 

přičítat jednotlivé úsečky) … do 5 mmm od okraje 

učebnice: 38/ celá … narýsuj delší úsečku, odzadu „odečti“ kratší úsečku. Zbytek vepředu je 

rozdíl, ten vyznačuj barevně. V interaktivní učebnici na straně 38 nahoře je videonávod. Jen 

neumazávej oblouček, nech ho tam a dopiš název nově vzniklého bodu.  

 pracovní sešit: 29/celá 

Angličtina 

Lekce 9 a 10 

 učebnice – znovu si číst texty,  

- 37/6 … piš věty …  Paul plays football.  (Nezapomínej, že se jedná o 3. osobu čísla 

jednotného a ke slovesu se přidává koncovka -s , popř. -es.  
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- Lekce 10 – mít rád, nemít rád (tabulka str. 40 dole), 40 – Read and match – Přečti 

si věty v hnědých rámečcích, přelož si to a urči, ke kterému obrázku patří.  

-  Grammar – str. 6 a 7 (přítomný čas prostý) 

pracovní sešit: 

- 55/10 – překlad 

- 56/extra – doplň časy podle svého dne, např.:  I get up at six.  

- 57/1, 2 

- 59/4 … Peter likes bananas.  

- 59/5 … doplň don’t nebo doesn’t . Na dlouhý řádek napiš překlad vět do češtiny. 

Wocabee: trénuj dle možností 

Přírodověda 

Živočichové v okolí lidských obydlí … žijící volně v okolí lidských obydlí 

učebnice: 59 …. udělej si zápisky do sešitu 

pracovní sešit: 29/9, 10 

Vlastivěda – zeměpis 

Zemědělství 

 učebnice: 35 

 pracovní sešit: dodělat stranu 18 

zápis – v kapitole Půda a zemědělství – Rostlinná a živočišná výroba, dolů nakreslit z uč. str. 35 

nahoře ty dva hnědé obdélníky – vedle sebe – nadmořská výška a druhy půd.  

+ nalepit přílohu č. 13 

Vlastivěda – dějepis 

Husitské hnutí a husitské války 

 učebnice: 40 + 41 nahoře (Jan Hus) 

 pracovní sešit: 22/2, 3 

Čtení 

93-94: Dva Janové …. přečíst pouze do poloviny – po mistra Jana Husa 

120- 121: Lidové velikonoční říkadlo …. nauč se zpaměti       

 : Pro zasmání … zkus vymyslet vlastní vtip (a pošli mi ho)       

… pročíst si a udělat úkoly (stačí ústně) 

 


