
Milí čtvrťáci! 
Úkoly na další týden můžete najít jak tady na webu, tak i v Teamsech (zobrazí se v neděli 
večer). Ještě 14 dní je budete moci najít na těchto dvou místech, ale poté už je začneme 
vkládat pouze na Teamsy.  
Chci vás pochválit, jak krásně zvládáte odevzdávání úkolů, myslím, že je to pro nás všechny 
přehlednější a rychlejší. 
Užijte si následující týden, doufám, že už nás čeká jarní počasí. 
Paní učitelka Anička Petráková 
 
ONLINE VÝUKA 
Český jazyk - dokončíme vzory mužského rodu a nadále je budeme i procvičovat. 
Matematika - podíváme se na slovní úlohy a budeme násobit dvojciferným číslem. 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE 
Samostatnou práci z ČJ a M najdete v příloze. Odevzdat můžete zase v Teamsech. 
 
Angličtina  15.- 19. 3. 2021 
  
Milí žáci, 
v tomto týdnu budeme číst další příběh o Cpt. Shadow. Dokončíme lekci 11. 
Budeme procvičovat  SZ oblečení, části těla, zvířata,  sloveso být, mít, can ve větách. 
Nezapomeňte se před každou hodinou podívat na nástěnku v MS Teams a na každou hodinu 
mít připravené obálky. 
Tento týden do 18.3.2021 vyplňte první desetiminutovku v MS Teams. Pracujte každý sám 
bez pomoci rodičů, sourozenců, kamarádů.  
  
Úterý  
2 věty o sobě, kladná, záporná + SZ oblečení: I have got two red T- shirts. I  haven´t got three 
purple skirts. 
uč. 48 
Nauč se nová slovíčka: at the café - v kavárně, let´s go to the toy shop - pojďme do 
hračkářství (obchod s hračkami) 
  
Dobrovolné: poslech textu s procvičením slovesa být, SZ oblečení a části těla: 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6562-jak-se-stavi-snehulak-
a1?vsrc=predmet&vsrcid=anglicky-jazyk%7E1-stupen-zs 
https://www.youtube.com/watch?v=zWvuLwSysq0 
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 
  
Písnička části těla s pohybem: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 
  
Pátek   
PS 48, 73-74 dole, 77 nahoře 
                 
Have nice days. 
Lenka Štětková 
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Čtení 
Přesné zadání najdete v Teamsech. Opět si budete muset přečíst článek v čítance a 
odpovědět na otázky. 
 
Matematika 
Tento týden nás čeká psaní logické olympiády Klokan. Více informací vám sdělím na online 
hodině a v emailu. 
 
Tělesná výchova 
Milé děti,  
váš úkol na další týden je tato “abeceda tělocviku” (najdete v příloze). 
Doufám, že vás to bude bavit a pořádně si protáhnete své tělo a při některých cvicích buďte 
opatrní, mohou být náročnější.  
Všem přeju krásný týden.  
Nikola Sonnewendová 
 

Výtvarná výchova 
Milí žáci,  
tento týden je zadání úkolu pro všechny třídy stejné. 
 
Pojďme se zúčastnit 1. ročníku on-line výtvarné soutěže. V letošním roce na téma:  
                   
     BLUDIŠTĚ 
 
Podle vlastní fantazie nakresli obrázek „bludiště“. Jak si představuješ bludiště či bloudění 
např. v přírodě, ve vesmíru, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v dějinách, v budoucnosti? 
Vytvoř originální výtvarné dílo ☺. Tvořit můžeš libovolnou plošnou výtvarnou technikou 
(kresba, malba, akvarel, koláž, grafika atd.) na libovolný formát.  

Tvoji práci nafoť a pošli prosím  na mail: kamesova@zshyskov.cz  nebo ji můžeš nechat ve 
skříňce před školou (podepsanou vzadu). Nejzajímavější a nejnápaditější práce budou po 
udělení souhlasu ZZ zaslány do soutěže.  
Obrázky pro inspiraci tentokrát neuvádím, nech pracovat svoji fantazii.       

Moc se těším na vaše práce. Pokud se však zapojit nechceš, nemusíš – úkol je dobrovolný. 

         Marie Kamešová 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


