
ÚKOLY PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU  

Moji milí čtvrťáci, 

zdravím vás a posílám vám úkoly na celý týden, pokud budete něco potřebovat, napište mi   

 

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 15. 6. 

ČJ:  

Základní skladební dvojice – nejprve se podívejte na video https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo a 

potom učebnice str. 119 – přečíst cvičení 1 a odpovědět ústně na otázky. Do sešitu si zapište růžově 

vyznačené věty. Nadpis PODMĚT RODU STŘEDNÍHO. 

M: 

Učebnice str. 121, cvičení 13 do sešitu.. 

Přírodověda: 

PS str. 38 a 39, můžete si s rodiči zahrát hru na str. 40-41 

Čtení:  

Čtení s porozuměním str. 78-79. 

 

Úterý 16. 6.  

ČJ: 

Učebnice str. 119, cvičení 3 do sešitu.  

M:  

PS str. 17, cvičení 5 - 7 

Mrkněte na UčíTelka v obvyklou dobu 10.50 – 11.10. 

Téma: Pamětné počítání s přirozenými čísly 

Vyučuje: Helena Korfová 

AJ: 

Učebnice str. 16, poslech je v Učebně. 

Vlastivěda:  

Podívejte se na video 51. a 52. díl. v  Učebně vlastivědy. A napište si 2 snímky z prezentace Habsburkové. 

Mrkněte se na obrázky husitských zbraní v kurzu Lucemburkové, ve čtvrtek budete psát kvíz, budete z něj 

čerpat  

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo


Středa 17. 6. 

ČJ: 

PS str.39, cvičení 2 a 3. 

M: 

Učebnice str. 122 cvičení 18 do sešitu  

 

AJ: 

PS str. 18, cvičení 1 a 2 ( poslech je v Učebně) 

Podívejte se na UčíTelka od 11.05 – 11.20 

Téma: Casino – revision game 

Vyučuje: Dana Petrů 

Přírodověda 

Učebna Ekosystém pole a louka – kvíz  (přihlaste se jako obvykle svým loginem skoladrahanovice) 

UčíTelka: od 10:50  —  11:05 

Téma:  Chováme domácí mazlíčky 

Vyučuje: Kateřina Páleníková 

Čtvrtek 18. 6. 

ČJ: 

Učebnice str. 120, cvičení 1 (ústně) a PS str. 41, cvičení 4 a 1,  

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Pracujeme podle pokynů a instrukcí 

Vyučuje: Gabriela Babušová 

M: 

PS str. 18 cvičení 8 a 9. 

AJ:  

Pracovní sešit str. 19, cvičení 1 a 2 . Poslech je v Učebně. Slovíčka třetí lekce jsou na str. 95 (nemusíte je 

přepisovat, ale přečtěte si je). 

Vlastivěda: 

Učebna Lucemburkové – kvíz  (přihlaste se jako obvykle svým loginem skoladrahanovice) 

Pátek 19. 6.  

ČJ:  

PS str. 41 cvičení 2. 

M: 
PS str. 18, cvičení 14 – zopakujte si, co víte o obvodu čtverce a obdélníka. Grafický součet úseček je tady: 

https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE 

UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Tajemství alchymie 

Rozloučení s Učítelkou  

Čtení: 

Učebnice str. 115. 

A to je vše. Přeji vám hezký víkend  

https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE

