
ÚKOLY  -  4. ročník    (duben) 
 

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

Kontakt:    volfova.zsrybna@gmail.com 

Doporučený termín pro úkoly:   20. dubna 

______________________________________________________________ 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice - přečti si barevné tabulky v UČ str. 71-76 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 16-17 (vynech str. 15) 

Domácí sešit - přepiš tato cvičení:   UČ str. 71/4 - jen přepiš,     71/5 - jen sestav věty 

                            72/6 + úkoly,      72/7 + úkoly,      74/3 + 3a) 

 

VLASTIVĚDA 

Učebnice - přečti si kapitoly v UČ str. 13-14    (Velká Morava) 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 12-13 

Učebnice - přečti si kapitoly v UČ str. 16-17   (Přemyslovci a Slavníkovci) 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 14 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Zkontroluj, jestli máš dokončené všechny strany PS až po str. 24 

Učebnice - přečti si UČ str. 51-52 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 25-26 

PROJEKT - Městský park - "Staň se projektantem" 

Navrhni plán městského parku ve tvaru čtverce nebo obdélníku. Nejprve si udělej náčrt = nakresli park 
nanečisto, nejlépe tužkou. Můžeš si také místa, věci, rostliny napsat na kartičky a ty po ploše různě přesouvat, 
než se rozhodneš pro nejlepší řešení. Mysli na místa odpočinku pro dospělé i děti. Nezapomeň také na 
živočichy, kteří potřebují stromy, keře, vodní plochy, … 

Místa v plánu popiš, můžeš je doplnit vlastní kresbou.  🙂  

  

 



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Nakresli, jak vypadá koronavir nebo koronavýr  :-) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Projekt -  My House / My flat 

Nakresli plánek svého domu nebo bytu a popiš místnosti. Napiš k obrázku 4 věty podle PS str. 36, cv. 3.                

Použij předložky opposite (naproti), next to (vedle), between (mezi). 

Slovník - opiš do slovníku tato slovíčka a fráze: 

Where are you from? Odkud jsi?    (stát) 
I am from the Czech Republic. Já jsem z České republiky. 
Where do you live?    Kde bydlíš?  
I live in ...  Já bydlím v ...     (město, vesnice) 
Do you live in a house? Bydlíš v domě? 
    Yes, I do.      Ano, (bydlím). 
Do you live in a flat? Bydlíš v bytu?  
    No, I don´t.     Ne, (nebydlím). 
What is your address? Jaká je tvá adresa? 
What is your phone number? Jaké je tvé telefonní číslo? 
 

SLOVESA 
Where do you  ...  cook? Kde vaříš? 
 sleep? Kde spíš? 
 watch TV? Kde sleduješ televizi? 
 take of shoes? Kde si sundáváš boty? 
 play ball games? Kde hraješ míčové hry? 
 

I cook in the kitchen.  Já vařím v kuchyni. 

_________________________________________________________________ 

Učebnice  - pročti si učebnici UČ str. 38-39 a poslechni si nahrávky na školním webu 

Slovník - přepiš do slovníku tato slovíčka 

Přivlastňovací zájmena 
I my moje 
you your tvoje 
he his jeho 
she her její 
it its (jeho, její)       "toho, onoho" v překladu neříkáme 
 

we our naše 
you your vaše 
they their jejich 
 
 

Učebnice  - přečti si učebnici UČ str. 40 a poslechni si nahrávku.  
 



Překlad textu - WE LOVE DOGS                               UČ str. 40 

 

Já miluji psy.  Nemůžu je mít. Jsem alergický na srst. 

Já mám psa robota. 

Jeho jméno je Doggie. 

Vidíš? 

Je to hračka na dálkové ovládání. 

 

Umí stát nebo sedět. 

Umí chodit nebo běhat. 

Umí ležet, plazit se a převalit se. 

Ale neumí skákat. 

 

Podívej se na tuto fotku.  Tady sedí. 

A podívej se na tuto.  Na této fotce leží. 

A co dělá tady?  Vidíš?  On se převaluje. 

 

Umí se naučit triky. Neumí jíst ani pít.  

Já vím, je velmi roztomilý.  Nelíbí se mi jeho barva.  Ale je opravdu legrační. 

 

 

 

 

 

 


