
Hello children 😊, 

jak se máte? Tak už jsme na tom úplně stejně a všichni přecházíme 

na distanční výuku. Zřejmě bude trochu upravený rozvrh, vše se 

dozvíte. Všichni doufáme, že se brzy všechno vrátí do normálu. Teď 

musíme ještě zatnout pěsti a vydržet. Souhlasím, že je to náročné , 

ale nejsme přeci žádná ořezávátka 😊Poprosím všechny, kdo mi ještě 

neposlal úkoly – i třeba z předchozích týdnů, ať mi to dopošle, 

abychom to měli všechno v pořádku. Nezapomeňte mi poslat TEST!!!! 

Děkuji. Posílám Vám další práci na tento týden. Mějte se krásně. 

     S pozdravem paní učitelka Urbánková. 

 

 

4.třída 

Při distanční výuce dokončíme lekci 12, zopakujeme si str. 27-cv.5,6. 

Podíváme se také na číslovky, časování slovesa být, předložky in a on. 

Nakoukneme také do REVISION – Lekce 14 -jsou tam pěkné 

otázečky na procvičení 😊Ten, kdo se k nám nepřipojuje, udělejte si 

prosím Revision ústně. 

Rozhodla jsem se, že přeskočíme lekci 13 a tento týden se podíváte 

na Lekci 15. – ROB´S COMPUTER. Napište si prosím slovíčka z této 

lekce. Na str. 32/cv.1 -zkuste si přečíst text a přeložit. Máme zde 2 

nové kamarády- roboty. Nakreslete mi tyto dva roboty do školního 

sešitu a napište mi k nim 3 pěkné věty, co jste se o nich dozvěděli. ( 

jak se jmenují, jak vypadají, co umí ). 

Poté si ještě do školního sešitu vypracujte na str.32/2 – písemně. 

Pracovní sešit -str.27/8, 28/2, 29/5 

 

 



5.třída 

Tento týden při distanční výuce nakoukneme do lekce 15 -What´s on 

TV? Když nám to dobře půjde, mohli bychom ji stihnout celou. Přečíst 

si text, přeložit, potrénovat věty v televizním programu a zakončíme 

to cv.3 na str.33.  

Další týden nás bude čekat nová lekce 16- Winter holiday. Prosím 

napište si nová slovíčka. 

Na tento týden posílám pracovní list k procvičení lekce What´s on 

TV-jsou na něm tři cvičení. U cvičení 3 – jako Friend 1 a Friend 2 

využijte mamku, taťku, sourozence….Stačí, když se zeptáte: Do you 

like( název pořadu)-klidně to rodičům přelož a oni odpoví buď 

YESxNO a zanes to do tabulky 😊 

Pracovní sešit – str.33/4, 5 ( všechno piš o sobě ), 6,7. 

 

 

 

 

 

 


