
ÚKOLY PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU  

Moji milí čtvrťáci, 

zdravím vás a posílám vám úkoly na celý týden .  

Prosím o vyplnění dotazníku o nástupu do prezenční výuky od 25. 5. 2020. Je na stránkách školy. Děkuji. 

O průběhu vzdělávání vás budu informovat během tohoto týdne. 

 

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 11. 5. 

ČJ: dnes online výuka 

Učebnice str. 109, cvičení 6 (do sešitu), PS str. 29 cvičení 3 (do závorek pište vzor podst. jména). 

UčíTelka od 10.50 do 11.10 

Téma: Rozpoznáváme u sloves tvar určitý a neurčitý 

Vyučuje: Diana Ketnerová 

M:  

Učebnice str. 109, cvičení 21 do sešitu (Tom, Kuba a Miky jen 4 příklady)  

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/
https://interaktivita.etaktik.cz/login
https://www.wocabee.app/app/?lang=CZ
https://www.youtube.com/watch?v=rLQvFmYplr0


Přírodověda: 

Prezentace v Učebně (jsou tam přidané další snímky), Tom si přečte v učebnici stranu 64 – 65. 

Čtení:  

Udělejte si dnes čtenářskou dílnu, vyberte si knihu a napište do sešitu NÁZEV KNIHY, JMÉNO AUTORA, 

NÁZEV KAPITOLY, a stručně popište, co se stalo nebo co chcete, aby se stalo  

Úterý 12. 5.  

ČJ: 

PS str. 29, cvičení 3. 

A ještě máte úkol na gramar.in – vzory rodu mužského (jsou tam i vzory předseda a soudce, ale nevadí, 

když se netrefíte-budeme se je učit až v 5. ročníku ) 

M: NENÍ online výuka (jsem ve škole) 

Učebnice str. 111, cvičení 2 do sešitu. 

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

Téma: Řešíme nerovnice 

Vyučuje: Helena Korfová 

 

AJ: 

PS – str. 11, cvičení 1 (poslech je v Učebně) 

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

Vlastivěda:  

Dnes se podívejte na video o Lucemburcích v Učebně. Tom si přečte ve Vlastivědě v učebnici str. 23 Král Jan 

a Eliška Přemyslovna. 

 

Středa 13. 5. 

ČJ: 

Učebnice str. 110, cvičení 7 (ústně), PS str. 29 cvičení 6. 

M: 

PS str. 13 cvičení 2, 3 

 

AJ: 

Online výuka od 9.00 –PS AJ str. 11, cvičení 1 – choose and write: Michael, Sofie,Sam Joyce (doplň do 

tabulky jména sourozenců Emily a Bena-přepiš do sešitu) 

Ben Emily 

  

  

  
Podívejte se na UčíTelka od 11.05 – 11.20 

Téma: Daily routines 

Vyučuje: Dana Petrů 

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


Přírodověda 

Zápis do sešitu – Živočichové ekosystému pole (přidané snímky) 

UčíTelka: od 10:50  —  11:05 

Téma: Měříme čas 

Vyučuje: Kateřina Páleníková 

 

Čtvrtek 14. 5. 

ČJ: 

Učebnice str.  110, cvičení 8a (do sešitu)  

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Pracujeme s informativním textem 

Vyučuje: Gabriela Babušová 

M: online výuka 

Učebnice str.111, cvičení 5 (do sešitu), PS str. 13, cvičení 1.  

AJ:  

Učebnice str. 12 poslech je v Učebně, pozorně poslouchejte výslovnost a opakujte. 

Vlastivěda: 

Zápis do sešitu Jan Lucemburský a nové video o Karlu IV. (z Učebny v kurzu Vlastivědy – Lucemburkové). 

 

Pátek 15. 5.  

ČJ: Online výuka, dnes poslední, příští týden už budu jezdit do práce… 

Učebnice str. 111, cvičení 1 ústně, PS str. 31, cvičení 4. 

M: 

Učebnice str. 112, cvičení 10 do sešitu (sečtěte písemně a výsledek zkontrolujte na kalkulačce) 

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Řešíme složené slovní úlohy 

Vyučuje: Lenka Ficová 

Čtení: 

Čtení s porozuměním str. 50 - 51, cvičení 1 

 

Mějte se hezky, příští týden se budeme setkávat jen off line, ale těším se na setkání ve škole  


