
Předmět: AJ - 4. ročník  
  
 20.4.- 24.4.  
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
  
 Milí rodiče a žáci,  
  
 znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 24.4..  
  
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  
 
22nd April (Wednesday) 
 
Milé děti, dnes se naučíme názvy některých zaměstnání a co lidi v daných profesích dělají. 

1. Nejdříve se podíváme na video. Zkuste nahlas opakovat. Video si můžete pustit 
víckrát. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gTrOVjL3YVU 
 

2. Otevřete si učebnici na straně 56 a zkuste přečíst názvy zaměstnání v cvičení 1. 
Napište si do slovníčku slovíčka ze strany 57 v učebnici a naučte se je - první 
sloupec. 

3. Otevřete si pracovní sešit na straně 56 a vypracujte první cvičení. 
4. Vypracujte interaktivní cvičení: 

 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(E
SL)/Jobs_and_occupations/Jobs_and_occupations_zl162vr 
 
 

23rd April (Thursday) 
 
1.Pro zopakování si vypracujte interaktivní cvičení: 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jo
bs_and_occupations/Jobs_and_occupations_-_drag_and_drop_yl20816yv 
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2. Otevřete si učebnici na straně 56. Zkuste přiřadit názvy zaměstnání k větám. Přečtěte 
nahlas. 
 
3. Do slovníčku si vypište slovíčka - druhý sloupec - ze strany 57 v učebnici a naučte se je. 
 
4. Otevřete si pracovní sešit na straně 56 a vypracujte cvičení 2 a 3. 
 
24th April (Friday) 
 

1. Otevřete si učebnici na straně 57 a podle vzoru v cvičení 3 napište do sešitu pár vět 
o zaměstnání členů vaší rodiny. 

2. Otevřete si pracovní sešit na straně 57 a vypracujte cvičení 4 a 5. 
 

3. Vypracujte interaktivní cvičení: 
 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jo
bs_and_occupations/Jobs_uq56650ro 
 

4. Zahrajte si pexeso: 
 
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-jobs-1-uroven?source=search 
 
Poznámka: Pro Mirka a Vicky - nebo i kdo by chtěl zkusit něco trochu těžšího - tady mám 
interaktivní cvičení: 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jo
bs_and_occupations/Summer_jobs_ii23650zp 
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