
Předmět: AJ - 4. ročník  
 
 14.4.- 17.4.  
  
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
 Milí rodiče a žáci,  
 
 znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 17.4..  
 
Odevzdávání úkolů přes Školu OnLine je možné pouze z žákovského účtu, na rodičovském 
se zobrazí jen zadání. Pokud by se Vám nezobrazoval přiložený soubor, prosím nahlédněte 
na stránky lobkovicovo.cz, kde je v pravém horním rohu okénko VÝUKA - COVID19, a tam 
byste měli úkoly také najít.Prosím, vyzkoušejte, zda vše funguje. V případě potíží nebo 
potřeby konzultace k učivu se ozvěte. 
 
Děkuji za spolupráci!  
 
Zdraví,  
 
Dagmar Kalábová  
  
15th April (Wednesday) 
 

1. Milí děti, doufám, že se svátky vydařily. My budeme s Velikonocemi ještě chvilku 
pokračovat. Otevřete si prosím učebnice na straně 64. V cvičení jedna si přečtěte 
velikonoční říkanku. Pak si ji ve škole pustíme - bude se vám líbit ;) V cvičení 2 se 
podívejte na velikonoční vajíčko a zaměřte pozornost na výrazy: at the top, in the 
middle a at the bottom. Co znamenají? Zkuste si je zapamatovat. 

 
2. Nyní si otevřete pracovní sešit na straně 64, pozorně si přečtěte zadání k cvičením 1 

a 2 a vypracujte je. 
 
 
 
 
16th April (Thursday) 
 

1. Máte dobrou paměť?:) Otevřete si učebnici na stranách 62 a 63. Znovu si pozorně 
prohlédněte obrázky v cvičení 2 a cvičení 5. Pak otevřete učebnici na straně 65. 
Pokuste se odpovědět na otázky v cvičení 5. Týkají se právě obrázků z předchozích 
stran. Tak co, na kolik otázek dokážete odpovědět správně? :) Zapište si slovíčka z 
cvičení 5 na straně 65 do slovníčku a naučte se je. 

 
2. Otevřete si pracovní sešit na straně 65 a vypracujte cvičení 4. 



 
 
17th April (Friday) 
 

1. Otevřete si učebnici na stranách 52 a 53. Přečtěte si komiks, přeložte si ho a 
podívejte se na nová slovíčka. Zapište si je do slovníčku - vím, že to obvykle 
neděláme - a zkuste si alespoň některá zapamatovat. Pro procvičení výslovnosti si 
komiks přečtěte ještě jednou nahlas. 


