
Příprava IV.A 6.4 -17.4 2020 

Vážení rodiče, 

Internetové odkazy níže vložené slouží k zábavnějšímu procvičování učiva. Toto mohou 

využívat Ti, co mají počítač. Webové odkazy vás nasměrují přímo na stránku s probíranou 

látkou. 😊 Nasměrují vás na učebnice (které děti mají i v tištěné podobě). Také vás nasměrují 

na pracovní sešity, které děti nemají v tištěné podobě, ale zde si mohou učivo zábavnou 

formou procvičovat. (zde je i řešení úloh, jak v učebnicích, tak v sešitech) 

Všem vám děkuji za spolupráci a přeji krásné Velikonoce😊 

Můžete využít nabídku školní družiny: http://www.zsbrezenecka.cz/index.php/chystane-akce 

ČJ – Učebnice str. 78 – 79 vzor Muž a vzor Stroj 

Přečtěte si prosím vykřičníky. Vypracujte na str. 78 cv. 2 a na str. 79 cv.2. Kdo použije webový 

odkaz, tak si může cvičení hned zkontrolovat. Nemusí psát, udělá cvičení ústně a na webové 

stránce provede kontrolu.  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pag

eord=39 

Pracovní sešit - vypracujte str. 18-19 (vzadu je klíč). Kdo nechce otáčet pracovní sešit kvůli 

kontrole a koukat zde na řešení….tomu posílám webový odkaz, kde je také možnost kontroly: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4_2_PS/Cesky_jazyk4_2

_PS.mc&maintitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=10 

Dále procvičujte zde: 

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html, https://skolakov.eu/ 

M – Pracovní sešit str. 15 celou stranu dodělat 

Učebnice str. 25 cv. 1 – přečti a rýsuj na papír dle pokynů. 

Učebnice str. 27 cv. 10, 13,14 (pošlete prosím ke kontrole tato cvičení) 

Dále procvičujte již dříve vložené odkazy. 

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika.html 

https://skolakov.eu/ 

Vl D – str. 37 Úkoly z ostatních předmětů – Čtení  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&

pageord=18 

Kliknutím na MPV budete přesměrování přímo na povídku. Kdo nemá PC, přečte si povídky 

v Čítance na stranách 136-137, str. 93-95. 
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Př - Ekosystém lidských obydlí – přečtěte si prosím str.  53-55  

Toto je webový odkaz na str. 53 - 55 učebnice (stejnou učebnici máte všichni u sebe). (Pouze 

pro ty, co mají možnost být na PC jsou odkazy níže.) 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&

pageord=26 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&

pageord=27 

Pracovní list ekosystém park a lidská obydlí: (pouze pro ty, co mají možnost být na PC jsou 

odkazy níže.) 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4_PS/Prirodoveda4_P

S.mc&maintitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&pageord=12 

Pracovní sešit na webové str. Zde máte i řešení. Například obr. níže. 
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VL Z – Nerostné bohatství (suroviny) 

Odkaz vás nasměruje na pracovní list, kde je i řešení.  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_PS/Vlastiveda4CR_

PS.mc&maintitle=Vlastiveda4CR/Vlastiveda4CR.mc&pageord=8 

Pro ty, co nemohou procvičovat na počítači, vkládám pracovní list. Pracujte s knihou. Nemusíte 

tisknout ani přepisovat. Snažte se vypracovat ústně. Města a oblasti uvedené v pracovním listu 

vyhledejte na mapě. 
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Zadání práce pro Angličtinu 4.A –  

Skupina pana učitele Mgr. Tomáše Polcara 

 

Dopsání lekcí slovíček U1 – U6. Opakovat si slovíčka a naučit se je.  

Opakování a trénování gramatiky ze zápisků v sešitě.  

Podívat se na videa - https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 

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

Vypracovat obrázek na druhé straně. 

Případný kontakt: tpolcar@zsbrezenecka.cz 

Přeji hezký den        
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