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Milí čtvrťáci, 

 

máme před sebou krátký týden – jsou před námi Velikonoce!  

Jestlipak víte, že v anglicky mluvících zemích se nechodí na koledu, ani se tam nebarví vajíčka…. 

Rodiče tam koupí čokoládová vajíčka a schovají je dětem doma nebo na zahradě. Děti si pak vezmou 

košíček a jdou je hledat. Říká se tomu Easter Hunt (ístr hant).  

 

Úkoly na tento týden jsou následující: 

Pracovní sešit str. 62/2, 63/3, 64/1 a 65/4 – k tomu si otevři učebnici na straně 63, kde máš přehled 

velikonoční slovní zásoby.  

Moc vás chválíme za to, jak perfektně pracujete s včeličkou – WocaBee!!! Nevěříme svým očím, vy 

tedy válíte! Už se těšíme do školy, protože slovíčka budete ovládat naprosto skvěle! Někdo z vás se 

sice stále ještě nezaregistroval, ale ten človíček musí moc litovat, že nemá zábavu jako vy ostatní – 

podle toho, co mi rodiče píší! Tak jen tak dál! Budeme vám postupně přidávat další lekce slovíček. 

Tento týden testík nebude, počkejte si na týden po velikonocích.  

Přikládáme ještě odkaz na Microsoft Teams. Skupiny paní učitelky Kocourkové již pozvánku dostaly, 

někteří žáci už jsou připojeni. Kdo se budete chtít připojit ze skupiny paní učitelky Novotné, neváhejte. 

Jedná se o možnost online hodiny, kdy můžeme procvičit gramatiku, společně vypracovat některá 

cvičení nebo opravit a dovysvětlit, co nám není úplně jasné. 

Výuka proběhne ve středu 08.04.2020 pro čtvrťáky od 14,00 hod.  

Čtvrťáci si k počítači připraví: penál a Workbook – str. 54-55, + sešit gramatiky – proběhne opakování 

přítomných časů. 

Registrace není povinná, jelikož chápeme, že někteří nemají možnost se připojit.  Prostě kdo chce, 

těšíme se na Vás! 

Pozvánka do Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/join/fxz6v6t8giwo 

 

Návod na přihlášení do Microsoft Teams: 

https://drive.google.com/file/d/1CQuQgZWqZ8Feo0UFstbs-k5Hj4ES6Wyx/view 

 

Přejeme vám krásné sluneční dny! 

 

Hana Novotná a Líba Kocourková 

 

PS: Kdo bude chtít, může si zkusit obrázkový diktát: 

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