
 
Předmět: AJ - 4. ročník  
 
15.6.- 19.6.  
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci,  
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 19.6..  
 
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 

 

17th June (Wednesday) 

1. Milí žáci, dnes si zopakujeme názvy jídel. Pro rozcvičení si zahrajte hru Hangman: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/hangman/food.html 

 

2. Otevřete si učebnici na straně 68, podívejte se na obrázky a přečtěte si PICNIC 

PLAN.  

3. Na straně 69 si v cvičení 4 přečtěte návod, jak připravit sýrový sendvič.  

4. Z cvičení 5 na straně 69 si vypište slovíčka do slovníčku a naučte se je.  

18th June (Thursday) 

1. Milí žáci, otevřete si prosím pracovní sešit na straně 69 a vypracujte cvičení 3. 

2. Dnes si budeme povídat o tom, jak si představujete svůj ideální den. Nejdříve 

si připomeňte slovní zásobu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g 

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/food/hangman/food.html
https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g


3. Otevřete si učebnici na straně 70. Přečtěte si denní aktivity a popište svůj 

ideální den.  

4. Otevřete si učebnici na straně 71 a z cvičení 4 si vypište do slovníčku slovíčka. 

Naučte se je. 

19th June (Friday) 

1. Otevřete si pracovní sešit na straně 70. Vypracujte cvičení 1 – pozorně si 

prostudujte zadání. 

2. Otevřete si učebnici na straně 71 a v cvičení 3 máme vypsané předložky – kdy 

se používá IN, kdy ON a kdy AT.  Přečtěte si příklady. Potom si otevřete 

pracovní sešit na straně 71 a vypracujte cvičení 4 – doplňte správnou 

předložku. 

3. 3. Otevřete si pracovní sešit na straně 73 a v cvičení 4 si přečtěte krátké texty o 

lidech. Uhodnete jejich povolání? 

 

 


