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Milí čtvrťáci, máme tady opět nový týden a s ním i nové úkoly. Tento týden posílám méně úkolů, od 

čtvrtka máte velikonoční prázdniny, konference budou tedy jen pondělí, úterý a středa.  

ČESKÝ JAZYK: Tento týden se ještě stále budeme věnovat podstatným jménům. Na videohodinách se 

nám už dařilo určovat mluvnické kategorie podstatných jmen, tento týden tedy zkusíme ještě 

zopakovat pravopis koncovek podstatných jmen. 

Budu ráda, když si budete pravopis trénovat na těchto odkazech : 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-

stredni-a-zensky/cviceni.html 

https://wordwall.net/cs/resource/12667602/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/koncovky-rodu-

mu%c5%besk%c3%a9ho 

Udělejte si cvičení v PS str. 91/24, 88/13 

MATEMATIKA : Na videohodině jsme spolu řešili cvičení PS 16/ 1 – dokresli si plány staveb. Dále si 

udělej pavučiny str. 16/2 

VLASTIVĚDA : Tento týden se seznámíme s Velkomoravskou říší. Podívej se na krátký film: 

https://www.youtube.com/watch?v=N3DqW2bOkAQ 

Pracuj v PS na str, 9 

PŘÍRODOVĚDA: Jistě jste si všimli, že už tu máme jaro v plné kráse, mám pro vás jarní úkol : Vyfoťte 

cokoli, co připomíná jaro a pošlete mi na e-mail : lucie.bernatkova@zsbrantice.cz 

/Můžeš vyfotit jarní rostliny, keře, velikonoční výrobky, výzdobu,…./ 

ANGLICKÝ JAZYK:  

Ahoj čtvrťáci, v této lekci bereme divoká zvířata a popis zvířat. To znamená, že potřebujete znát 

otázky se slovíčky HAVE a CAN. 

 

Tato videa vám otázky ukážou: 

https://www.youtube.com/watch?v=VmxrGTalbrk&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 

https://www.youtube.com/watch?v=tKgvgwhVG40&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 
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Tady je domácí úkol. Vyplňte cvičení na have got/has got a can/can’t: 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got_questions.htm 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-test-2 

 

 

 

PŘEJI VÁM I VAŠIM RODIČŮM VESELÉ VELIKONOCE PLNÉ SLUNIÍČKA A ODPOČINKU, VAŠE PANÍ 

UČITELKA Lucie B. 
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