
ÚKOLY PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU  

Moji milí čtvrťáci, 

zdravím vás a posílám vám úkoly na celý týden .  

 

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 

 

Pondělí 18. 5. 

ČJ:  

Učebnice str. 112, cvičení 5 (do sešitu). 

UčíTelka od 10.50 do 11.10 

Téma: Téma: Rozpoznáváme jednoduché a složené tvary sloves a zvratná slovesa 

Vyučuje: Diana Ketnerová 

M:  

PS str. 13, cvičení 4 a 6. 

Přírodověda: 

PS str. 37, pracujte s učebnicí na straně 64 – 65. 

Můžete si odpovědi zkontrolovat na webu na Interaktivní učebnice Taktik. 

Čtení:  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM str. 52 – 53. 

 

Úterý 19. 5.  

ČJ: 

PS str. 32, cvičení 7. 

 

M:  

Učebnice str. 112, cvičení 13 do sešitu (chci ZÁPIS, VÝPOČET, ODPOVĚĎ ). 

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

Téma: Zábavná matematika logické úlohy, rébusy 

Vyučuje: Helena Korfová 

AJ: 

PS – str. 12, cvičení 1 (younger=mladší; older=starší) 

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


Vlastivěda:  

Udělejte si zápis o Karlu IV: 

 syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny 

 křtěný jako Václav, jméno Karel přijal ve Francii 

 byl vychováván na francouzském dvoře 

 uměl číst a psát, mluvil 4 jazyky 

 po návratu do Čech zpět vykupoval zastavené královské statky, trestal zločiny 

 po smrti svého otce se stal českým králem, byl i císařem římským 

 měl čtyři manželky: Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svidnická, Alžběta Pomořanská 

Středa 20. 5. 

ČJ: 

Učebnice str. 112, cvičení 6 (věty pište do sešitu) – Tom, Miky, Kuba jen první sloupec, ostatní 2 sloupečky 

M: 

PS str. 14 cvičení 8 (růžové řádky použijte pro výpočet) 

AJ: 

Podívejte se na UčíTelka od 11.05 – 11.20 

Téma: Food + this/that; these/those 

Vyučuje: Dana Petrů 

Přírodověda 

UčíTelka: od 10:50  —  11:05 

Téma: Význam přírody pro člověka, ochrana přírody 

Vyučuje: Kateřina Páleníková 

Čtvrtek 21. 5. 

ČJ: 

Pracovní sešit str. 34, cvičení a 

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Odlišujeme fakta od názorů a domněnek 

Vyučuje: Gabriela Babušová 

M:  

PS str. 14, cvičení 10.  

AJ:  

Učebnice str. 12 - Answer the questions:. 

1. How old is Polly’s dad? 

2. How old is her mum? 

3.How old is her grandpa? 

4. How old is her her grandma? 

5. How old is Polly? 

Vlastivěda: 

Zápis do sešitu – pokračování o Karlu IV. 

Nechal postavit: 

• gotická katedrála sv. Víta, Karlův most 



• Nové Město pražské, nové domy, kostely a kláštery - „stověžatá Praha“ 

• hrad Karlštejn 

    Školství 

• založil Karlovu univerzitu v Praze - příchod profesorů i studentů ze zahraničí 

Korunovační klenoty 

• Svatováclavská koruna, žezlo, jablko 

Král diplomat 

• vyhýbal se válkám 

• spory řešil jednáním 

• zajistil českým zemím dlouhá léta mír 

 

Pátek 22. 5.  

ČJ:  

Pracovní sešit str. 34, cvičení b 

M: 

Geometrie: PS str. 14, cvičení 11 (rýsujte do sešitu geometrie bez linek ). 

Pozor: symbol ‖ je rovnoběžka a     kolmice 

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Procvičujeme převody jednotek 

Vyučuje: Lenka Ficová 

Čtení: 

Mrzí mně, že nepojedeme na výlet do Prahy… Alespoň si přečtěte o domě, který jsem vás chtěla ukázat. 

Učebnice str. 112 - 113, cvičení nedělejte. 

 

Mějte se hezky, příští týden se těším na setkání ve škole  


