
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 8. 6. 

ČJ:  

Základní skladební dvojice – nejprve se podívejte na video https://www.youtube.com/watch?v=pJRyrQchCs0 a 

potom učebnice str. 117 – přečíst cvičení 6 a odpovědět ústně na otázky.  

UčíTelka od 10.50 do 11.10 

Téma: Evropa – Časujeme slovesa v minulém čase. 

Vyučuje: Diana Ketnerová 

M: 

Učebnice str. 120, cvičení 10 do sešitu.. 

Přírodověda: 

Učebna: Prezentace Ekosystém pole a louka – sedmý a osmý snímek Ekosystém louka 

Čtení:  

Čtení s porozuměním str. 56 – 57. 

 

Úterý 9. 6.  

ČJ: 

Učebnice str. 117,  cvičení 7a ústně, PS str. 37 cvičení 5  

M:  

PS str. 17, cvičení 1 a 2 

Mrkněte na UčíTelka v obvyklou dobu 10.50 – 11.10. 

Téma: Poznáváme římské číslice 

Vyučuje: Helena Korfová 

AJ: 

Pracovní sešit str. 16, cvičení 1 – poslech v Učebně – do prvního sloupečku napište slova, kde se samohláska 

i vysloví [i] a do druhého sloupečku výslovnost [ai] 

Vlastivěda:  
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Podívejte se na video 45. a 46. díl. v  Učebně vlastivědy. A napište si další snímek z prezentace Lucemburkové, 

král Jiří z Poděbrad 

Středa 10. 6. 

ČJ: 

PS str..37, cvičení 6b- celé. 

M: 

Učebnice str. 121 cvičení 12 do sešitu  

 

AJ: 

PS str. 17 

Podívejte se na UčíTelka od 11.05 – 11.20 

Téma: Forest animals + this/that – these/those 

Vyučuje: Dana Petrů 

Přírodověda 

Učebna: Prezentace Ekosystém pole a louka – devátý a desátý snímek Ekosystém louka 

UčíTelka: od 10:50  —  11:05 

Téma:  Období renesance a význam vzdělání 

Vyučuje: Kateřina Páleníková 

Čtvrtek 11. 6. 

ČJ: 

Učebnice str. 118, cvičení 1, nová látka – shoda přísudku s podmětem. Do sešitu si opište růžový rámeček  

a opište cvičení d - doplňte koncovky (z pravého sloupečku) 

+ UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Pracujeme s textem psaným malým písmem 

Vyučuje: Gabriela Babušová 

M: 

PS str. 17 cvičení 3, 4. 

AJ:  

Pracovní sešit str. 16, cvičení 3 zpaměti . Poslech je v Učebně. 

Vlastivěda: 

Video v Učebně 47 a 48, + další snímek Jagellonci 

 

Pátek 12. 6.  

ČJ:  

PS str. 39 cvičení 1 celé 

M: 

Učebnice str. 114, celá, cvičení 1 do sešitu geometrie bez linek + zápis:  

ROVNOBĚŽNÍKY 

Čtyřúhelník, který má dvě protější strany ROVNOBĚŽNÉ, se nazývá ROVNOBĚŽNÍK 

ostatní cvičení ústně 



UčíTelka od 10:50  —  11:10 

Téma: Řešíme slovní úlohy 

Vyučuje: Lenka Ficová 

Čtení: 

Učebnice str. 107, rýmy si jen nahlas vyslovte  

 


