
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 4. 5. 

ČJ: dnes online výuka 

Učebnice str. 108, cvičení 1 a 2 (ústně).  

UčíTelka od 10.50 do 11.10 

Téma: Podstatná jména rodu mužského – životnost a neživotnost 

Vyučuje: Diana Ketnerová 

M:  

Učebnice str. 108, cvičení 12 do sešitu (Tom, Kuba a Miky jen 4 příklady) a PS str. 12, cvičení 10 (budete 

odčítat, využijte pomocné oranžové řádky k písemnému odčítání)  

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: 

Johanka si vypracuje test!!!! 

Pracovní sešit str. 35, pracujte s učebnicí na str. 64-65. V Učebně máte další jarní video, část 26. 

Čtení:  

Čítanka str. 82, do sešitu si napište nadpis Enid Blytonová – Tajemství pohřešovaného muže a odpovězte 

na otázky č. 1 – 3 (popis muže napíšete do sešitu, nebudete ho vyznačovat v učebnici, obrázek buď 

překreslete do sešitu nebo zapište číslo obrázku – počítejte zleva). 

Úterý 5. 5.  

ČJ: 

PS str. 28, cvičení 1. 

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

M: online výuka 

Učebnice str. 109, cvičení 16 a 18 do sešitu. 

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

Téma: Zaznamenáváme přímou úměrnost do tabulky (nebo do grafu?) 

Vyučuje: Lenka Ficová ( už jsme to dělali, ale trocha opakování nikdy neuškodí ) 

 

AJ: 

Učebnice str. 10, cičení Look and say – do sešitu (přepíšete číslice a slovní pojmenování): 

33 – thirty-three 

PS – str. 10, cvičení 2 

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

Vlastivěda:  

Test (neodevzdal Jakub, Tom, Johanka, Táďa, Sam, Hofi) 

Dnes se podívejte na video o 2. světové válce v Učebně, v pátek bude 75. výročí osvobození naší republiky 

. 

 

Středa 6. 5. 

ČJ: 

Učebnice str. 109, cvičení 5(do sešitu), PS str. 28 cvičení 2. 

M: 

PS str. 12 cvičení 12 

Zkuste si zahrát proti robotům: https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitExercise 

(procvičování malé násobilky) 

 

AJ: 

Online výuka od 9.00 – nachystejte si učebnici str. 11 a PS AJ str. 11, cvičení 2 . 

Také se podívejte na UčíTelka od 11.05 – 11.20 

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


Téma: Clothes 

Vyučuje: Dana Petrů 

 

Přírodověda 

PS str. 36 – pokud něco nebude vědět, mrkněte se do interaktivní přírodovědy Taktik, najdete tam řešení  

Podívejte se na video Jarní příroda.  

 

Čtvrtek 7. 5. 

ČJ: 

Učebnice str.  114 přečtěte si text i otázky – nemusíte na ně odpovídat, jen se zamyslete (zkuste napsat 

krátkou humornou povídku na jednu stranu v sešitu)  

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Využijeme grafický záznam informací při práci s textem 

Vyučuje: Gabriela Babušová 

M: online výuka 

Učebnice str. 108 a 109 (do sešitu), cvičení 13 a 20;  

AJ:  

Dnes poslech – Over in the meadow-písnička na téma louka v Učebně (předmět přírodověda Ekosystém 

pole a louka) – vypište si slovíčka, která uslyšíte do sešitu (je to s titulky, pokud neznáte český překlad, 

vyhledejte ho ve slovníku). 

Tom si vypíše slovíčka ze druhé lekce. 

Vlastivěda: 

Dnes opět video v Učebně na téma Osvobození republiky americkou a ruskou armádou. 

Tom se podívá na 100. – 102. díl - Dějiny udatného českého národa. 

 

V pátek je státní svátek, 8. května, Den osvobození, máte volno.  

 

V pondělí se těším na viděnou  


