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ČJS 4. B – 15. 6. – 19. 6. 2020 

Po - Dějiny (červená učebnice „Vlastivěda“) 

- zopakuj si Jana Husa a Husitské bouře, – UČ s. 34 - 35 nebo na: 
http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_14.htm, 
http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_15.htm 

- přečti v UČ s. 35 – 36 – napiš do sešitu poznámky: 

- Jan Žižka 

- stoupenec Jana Husa 

- válečník 

- bitva u Sudoměře a u Domažlic – vyhráli 

- u Lipan – poraženi 

- PŘIKRESLI SI NĚKTEROU HUSITSKOU ZBRAŇ PODLE OBRÁZKU NA S. 35 NAHOŘE 

- můžeš zhlédnout Dějiny udatného českého národa díl 43 a 44: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk, https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU 

Út – Přírodověda (zelená učebnice) 

- v UČ přečti s. 64 – 66 – rybník - živočichové 

- vypracuj pracovní list na škola v pyžamu a pošli ke kontrole 

Čt – Vlastivěda (modrá učebnice) 

- v atlase na mapě ČR ukázat pojmy:- České Budějovice, Novohradské hory, Vltava, vodní nádrž Orlík, vodní 
nádrž Lipno, Lužnice, Tábor, Písek, Otava, Malše, Boubínský prales, Český Krumlov, Šumava - kdo našel 
všechno, napíše si do sešitu dnešní datum – mapa -1, kdo ne, poprosí rodiče o pomoc a zkusí to znovu nebo 
pro kontrolu zhlédne video vložené na škola v pyžamu 

 

http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_14.htm
http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_15.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU


Angličtina Kotalíková 15. 6. - 19. 6. 

Středa: V učebnici na str. 54 si přečtěte Colina a k tomu vyplňte v PS str.69. Pošlete. 

Čtvrtek: V učebnici na str. 55 si přečtěte povídání o čtyřech typicky britských povoláních, jedno si vyberte a přeložte 

do sešitu. Pošlete. 

Pátek: PS str. 70 odpovězte na otázky – O které z povolání na obrázku se jedná? Pošlete. 

 
 
 

Angličtina – Procházková - úkoly na týden 15. 6. - 19. 6. 2020 

 

 

ST 
Nauč se slovíčka HOTTER (teplejší), WETTER (vlhčí), 
COLDER (chladnější) a DRIER (sušší). Zkus přeložit a 
odpovědět na otázky 1- 4 v učebnici na straně 60. 

  
 ČT 

V pracovním sešitě na straně 78 zkus podle grafů určit, 
zda jsou věty 1- 4 pravda nebo lež. 
Průběžně procvičuj Liveworksheets. 

  
 PÁ 

Jazyková laboratoř. Angličtina. Otestujte si svou slovní 
zásobu (Seznamy, např. Měsíce atd.) 

 


