
ÚKOLY PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU  

Moji milí čtvrťáci, 

zdravím vás a posílám vám úkoly na celý týden .  

Kontrolujte prosím webové stránky školy každý den, zda se v dokumentu nic nezměnilo, může se stát, že 

ještě něco doplním nebo pozměním .  

Kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte se na mě obrátit.  

 

NEZAPOMEŇTE MEZI JEDNOTLIVÝMI ÚKOLY TROCHU ODPOČÍVAT – protáhněte se, napijte se, zaskákejte si 

přes švihadlo… 

Rozcvičky a zábavné pohybové aktivity najdete zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-

ucitelka/12773-telocvik/ 

Pokud pracujete v Učebně (classroom), většina materiálů se mi zobrazí po jejich odeslání. Pokud budu chtít 

něco napsat do sešitů, vždycky vám to dám vědět  

Ještě jednou odkaz na Interaktivní učebnice Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/login 

A na wocabee app: https://www.wocabee.app/app/?lang=CZ 

A ještě videonávod k přihlášení do wocabee app.: https://www.youtube.com/watch?v=rLQvFmYplr0 

Návod na použití online výuky:  

V kurzu online výuka kliknete na Odkaz na Meet 

 

Pondělí 27. 4. 

ČJ: dnes online výuka 

Učebnice str. 105, cvičení 4a (ústně) a PS str. 26, cvičení 6 (písemně).  

UčíTelka od 10.50 do 11.10 

Téma: Podstatná jména rodu mužského – měkké vzory 

Vyučuje: Diana Ketnerová 

M:  

Učebnice str. 108, cvičení 6 a 7 (Kubík, Tom a Miky 3 příklady) do sešitu i se zkouškou. 
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Přírodověda: 

Johanka si vypracuje test!!!! 

Všichni si napíší zápis z prezentace v Učebně. Opište si snímek č. 2 (Ekosystém pole a louka) a snímky 4 a 5 

(rostliny). 

Čtení:  

Čtenářskou gramotnost máte na gramar.in v domácích úkolech až ve čtvrtek 30. 4. Je to těžké, v ČJ budete 

mít tento den jen UčíTelku a video. 

Úterý 28. 4.  

ČJ: 

PS str. 26, cvičení 7. 
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-mix?source=explicitExercise# střílečka vyjmenovaná slova 

A ještě máte úkol na gramar.in – opakování vzorů rodu ženského  

M: online výuka 

Učebnice str. 108, cvičení 10 a 11 do sešitu, PS str. 11, cvičení 7. 

A ještě se mrkněte na UčíTelka v obvyklou dobu 10.50 – 11.10. 

Téma: Modelujeme, zapisujeme a čteme zlomky (budeme se to učit později, ale aspoň budete mít 

náskok) 

Vyučuje: Helena Korfová 

AJ: 

Dnes další balík slovíček na wocabee Numbers (procvičujte, někdo se ještě nepřihlásil…). 

A poslech v učebnici na str. 10, je v Učebně (poslouchejte a opakujte – několikrát, dbejte na správnou 

výslovnost) 

Procvičení číslovek: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-2-uroven?source=explicitExercise 

Vlastivěda:  

Dnes si napište do sešitů zápis z prezentace v Učebně poslední dvě strany - Přemysl Otakar II (bez části 

v závorce o bitvě na Moravském poli) a poslední Přemyslovci  

 

Středa 29. 4. 

ČJ: 

PS str. 26 cvičení 9 a str. 27 cvičení 10. 

M: 

Učebnice str. 109, cvičení 15 do sešitu, PS str. 11 cvičení 6 

Zkuste si zahrát proti robotům: https://www.umimematiku.cz/roboti-scitani-a-odcitani-nad-

20?source=explicitExercise# 
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AJ: 

Online výuka od 9.00 – nachystejte si učebnici a PS AJ – page ten „Sing the song“. 

Answer the questions (into exercise book): 

1. What colour is brother’s door?  What number has his house got? 

2. What colour is sister’s gate? What number has her house got? 

3. What colour is auntie’s swing? What number has her house got? 

4. What colours are uncle’s apples? What number has his house got? 

5. What colour is cousin’s slide?  What number has his house got? 

Také se podívejte na UčíTelka od 11.05 – 11.20 

Téma: Farm animals 

Vyučuje: Dana Petrů 

 

Přírodověda 

Napište si zápis z prezentace v Učebně. Snímky 6 a 7.  

Podívejte se tamtéž na video Jarní příroda.  

 

Čtvrtek 30. 4. 

ČJ: 

Video ke zvukové stránce jazyka: https://edu.ceskatelevize.cz/zvukomalebna-slova-

5e442236e173fa6cb524aaf4?_ga=2.125773066.1804306993.1587906498-1239374559.1585756604 

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Prozkoumáme zvukovou stránku jazyka 

Vyučuje: Gabriela Babušová 

+ DÚ na gramar.in – čtenářská gramotnost 

+ básnička o čarodějnici (dnes je 30. dubna-filipojakubská noc neboli pálení čarodějnic) 

Ježibaba, ježatá, spravuje si košťata.  

Nevymetá z kouta smetí, na koštěti k lesu letí.  

Narazila do krmelce, udělala kotrmelce.  

Z huby jazyk vystrčila, dva zuby si vyrazila.  

Je to pravda, je to tak, bába nemá řidičák. 

M: online výuka 

Učebnice str. 109 (do sešitu), cvičení 19; PS str. 12, cvičení 9 

AJ:  

Dnes další balík slovíček na wocabee Unit 2 part 2 (procvičujte, někdo se ještě nepřihlásil…). 

Listen and colour AB p. 10, ex. 1(listening n. 13) v Učebně 

Vlastivěda: 

Test na wizer.me. Link pro Toma: https://app.wizer.me/learn/YQ066L (ostatní pracují z Učebny, přihlášení 

jako minule ) 
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A to je vše, v pátek je státní svátek, máte volno.  

Je 1. května, den zamilovaných a milovaných. Říká se, že dívka nebo žena musí být v tento den políbená 

pod rozkvetlou třešní, jinak uschne (onemocní, bude nešťastná). Proto dejte mamce pusu, aby byla celý rok 

zdravá a spokojená  

V pondělí se těším na viděnou  


