
ÚKOLY  -  4. ročník    (květen I.) 

Vyučující:   M. Volfová     (ČJ, AJ, VL, PŘ, VV) 

Kontakt:    volfova.zsrybna@gmail.com 

Doporučený termín pro úkoly:   8. května 

______________________________________________________________ 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice - přečti si  UČ str. 78-80 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 18-22     

 - v PS str. 23  napiš několik vět o tom, jak chráníme přírodu  

Domácí sešit - přepiš cvičení z  UČ str. 79/4       81/5       82/7        82/9 

Dobrovolníci: mohou navíc přepsat libovolné doplňovací cvičení z  UČ str. 78-84 
 

VLASTIVĚDA 

Učebnice - přečti si kapitoly v UČ str. 18-19 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 15  
 

PŘÍRODOVĚDA 

Učebnice a pracovní sešit  - přečti si UČ str. 54-55  a vyřeš úkoly v PS str. 27 

Učebnice a pracovní sešit - přečti si UČ str. 56-57 a vyřeš úkoly v PS str. 28 

Poznávačka rostlin - nauč se rostliny z prezentace na školním webu 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Rámování jarní přírody  (fotografování) 

Potřebuješ:   mobil nebo foťák,  slabý karton,  nůžky,  pravítko,  tužku 

Vystřihni si z pevného papíru rámeček. Použít můžeš obaly od potravin, které jsou z vnitřní strany 
bez potisku (např. od pizzy). Do rohu rámečku napiš své jméno. Při pobytu venku (na zahradě, louce, 
v lese) hledej přírodní zajímavosti, "zarámuj je" a vyfoť. Na živočichy nesahej - udělej si pouze fotku! 

Rámuj POUZE PŘÍRODNINY  a dej pozor, aby fotky byly dobře zaostřené. 

Rámečků si můžeš vytvořit víc v různých velikostech - podle toho, jaké přírodniny budeš fotit.  



 

ANGLICKÝ JAZYK 

Učebnice  -  přečti si UČ str. 41, poslechni si nahrávku a zkus přeložit věty  

   (na webu najdeš poslechové nahrávky i překlad) 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 40-41 

Slovník - přepiš do slovníku tato slovíčka: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Učebnice  -  přečti si UČ str. 44, poslechni nahrávku a přeložit věty   (přeskoč Lekci 20)  

   (a webu najdeš poslechové nahrávky i překlad) 

Slovník - přepiš do slovníku tato slovíčka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We love dogs        
My máme rádi (milujeme) psy 
 

fur srst 
allergic to fur alergický na srst 
cute roztomilý 
funny legrační, zábavný 
wet mokrý 
dirty špinavý 
sit sedět 
stand stát 
walk chodit 
jump skákat 
do dělat 
catch chytat 
lie ležet 
swim plavat 
play with a ball hrát si s míčem 
 

 
It can run. Umí běhat. 
 
It can´t roll over. Neumí se převalit. 
 
can + not = cannot  (spisovně - neumím) 
 = can´t  (hovorově - neumím) 

 

FRUIT and VEGETABLES               
OVOCE a ZELENINA 
 
apple jablko 
pear hruška 
orange pomeranč 
tangerine mandarinka 
peach broskev 
cherry (cherries) třešeň  
grapes hroznové víno 
strawberry jahoda 

 
carrot mrkev 
potato brambora 
pepper paprika 
tomato rajče 
cucumber okurka 
melon meloun 
lettuce salát 
bean fazole 
onion cibule 
garlic česnek 
 

 


