
Vážení rodiče,

moc děkuji Vám všem, kteří jste se mnou v kontaktu a píšete mi, zda vaše děti již vypracovaly úkoly 
nebo že na nich pracujete. Jsem za to velmi ráda, a to ze dvou důvodů:

1. Zpětná vazba je pro mě důležitá, a to jakákoliv. Budu ráda, když mi i napíšete, jak úkoly dětem šly, 
zda nebyly obtížné nebo zda jich nebylo příliš. Tato situace je nelehká pro nás všechny a určitě vám ji 
nechci ještě ztěžovat. Pokud máte komplikovanou situaci, např. je někdo z rodiny nemocný nebo 
chodíte i nyní do zaměstnání a máte více školních dětí, kterým musíte s učivem pomáhat, není 
problém se domluvit na pozdějším termínu vypracování nebo na tom, že zkrátka budete s dětmi 
pracovat dle vašich možností.  Takže děkuji za všechny informace od vás, nebojte se mě kontaktovat. 

2. Druhým důvodem je to, že do školy bohužel nebudeme chodit dost dlouhou dobu a pro nikoho 
z nás to nejsou prázdniny. I kdybychom se do školy vrátili v polovině května, o čemž nyní vláda 
uvažuje, byly by to 2 měsíce bez školní docházky. Tudíž je důležité, aby tuto dobu děti pracovaly, i 
když to není zrovna ve škole. Přístup k plnění úkolů bude jistě muset být i součástí hodnocení celého 
tohoto pololetí.  Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych učivo mohla dětem v klidu ve škole sama 
vysvětlit, ale bohužel to nejde. Moc Vás proto prosím o spolupráci, vím, že ve 4. ročníku děti ještě 
vše samy nezvládnou. 

Někteří z Vás se mi bohužel dosud neozvali. Komunikace je důležitá. Pište mi prosím na e-mail 
kubincova@zs-manesova.cz. 

Ahoj děti! 

Mám pro vás nové úkoly 

Nejdříve si zkontrolujte cvičení z minulého týdne:

Pracovní sešit, str. 36, cv5:

This is my school. It’s called Randall Primary School. There are twenty- four children in my class. My 
class teacher’s name is Mr. Hollins. We’ve got English at half past nine on Monday. My favourite 
lessons are Art and Maths.

Str.36, cv6 : Toto cvičení si přečteme spolu ve škole .



Nové učivo:

Dokočíme lekci 7- pracovní sešit: str. 37, cv 7 – přečti si text a urči, čí je to rozhvrh

                                                                          cv.8- nauč se říkanku 

Lekce 8 – opiš slovíčka a nalep si je do sešitu, pokud nemáte možnost si slovníček vytisknout, slovíčka 
si do sešitu opiš anglicky a česky.

Učebnice str. 38 – poslechni si komiks, zkus si ho přečíst a přeložit

Pracovní sešit: str.38, cv1 – přiřaď názvy pořadů k obrázkům

                                        cv. 2 – do tabulky napiš pět názvů pořadů a poté se ptej rodičů či 

                                                    sourozenců, zda mají dané pořady rádi:

                                                              Otázka:    Do you like sports programmes?

                                                              Odpověď:  Yes, I do. / No. I don’t.

Úkol navíc: Pošlu vám Minitest   - kdo bude chtít, může si ho zkusit vyplnit (bez pomoci rodičů  ).

Děkuji za spolupráci. A opět vás poprosím o potvrzující e-mail, a to nejpozději do 1. 5. 

Mějte se hezky, přeji hodně zdraví a dobré nálady!   D. Kubincová


