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ČTVRTEK 16. 4. 2020 

Třída 4. A 

 

ČESKÝ  JAZYK  

 učebnice strana 134 / cvičení 4c - napiš 

 

 MATEMATIKA  

 pracovní sešit – strana 11 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 učebnice strana 55 – pečlivě pročti  

 vypracuj jednoduché výpisky (udělej si tabulku dělení zeleniny – 

s obrázky) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK – pí uč. Veselková 

1. Zapsat si nová slovíčka do slovníčku 

a fruit bat             kaloň (zvíře podobné netopýrovi) 

a snowy owl         sněžná sova 

a polar bear          lední medvěd 

It lives                    Žije 

It swims                 Plave 

It flies                     Létá 

a hot place            horké místo 

It doesn't live..      Nežije.. 

 

2. učebnice s. 49 cvič. 1 

-žáci ukazují na obrázky zvířat a zvířata anglicky pojmenují 

-cvičení v horní části je skládačka, postupujeme směrem dolů, věty nám pomohou najít 

zvířata, žáci čtou věty nahlas 

 

 3. učebnice s. 49 cvič. 2 (pod tabulkou se zvířaty) 

-opsat si věty do školního sešitu a určit zvířata 



-řešení pro rodiče: a snowy owl, a hippo 

 

4. učebnice s. 49 cvič. 3 (dobrovolné - ústně) 

-přečíst si rozhovor 

-zkusit si vybrat jiné zvíře, druhý pokládá otázky a hádá zvíře 

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina Alice Straková strakova.perina@seznam.cz) 

 Zopakovat slovíčka z lekce 10 

 Vzpomeň si, v minulé lekci jsme v učebnici na str. 43 používali otázku „Do you…?“ a odpovědí 
bylo „Yes, I do./No, I don’t.“ 

Př. Do you read a book in your free time? 

 Ve 3. osobě jednotného čísla ke slovesům připojujeme písmenko -s. 

Př. She plays volleyball. He goes swimming.  

 Zvířata jsou v anglickém jazyce brány jako věci, tudíž je označujeme zájmenem It (Ono/To). 
Př. It is a gorilla. It eats leaves.  

 Otázka tedy nebude „Do it eats leaves?“, ale „Does it eat leaves?“ Písmenko -s (popřípadě -
es) se nepřipojuje ke slovesu uprostřed otázky, ale k pomocnému slovu Do. A odpověď je 
„Yes, it does./No, it doesn’t.“ 

 Ústně odpověz na otázky „Yes, it does./No, it doesn’t.“: 

o a lion – Does it fly? 

o a frog – Does it jump? 

o a penguin – Does it swim? 

o a crocodile – Does it eat insects? 

o a giraffe – Does it eat leaves? 

o a polar bear – Does it live in a hot place? 

 Když předáváš informace (aniž bys odpovídal/a na otázky), v kladném případě, použiješ větu 
„It (swim)s.“ (Plave.) V opačném případě použiješ pomocné slovo Do v záporu „It doesn’t 
(swim).“ (Neplave.) Znovu se podívej na otázky výše a říkej určené informace o daných 
zvířatech. Př. A lion. It doesn’t fly. 

 Učebnice – str. 49 

o ‚Listen and find.‘ 

 Nejdřív si věty přečti, zda jim rozumíš.  

 Jedná se o skládačku, postupuješ po nápovědě (po liánách) shora dolů. 

 Př. It eats meat. It lives in a hot place. It swims. What is it? It is a 

crocodile/lion. (Určitě dokážeš sám/sama vybrat správnou odpověď 😊) 

 Poslechni si nahrávku a ukazuj si věty. Jakmile uslyšíš otázku „What is it?“ 
Nahrávku stopni a ústně odpověz „It is a …“ Správnost odpovědi si poslechni 
v nahrávce. 

o ‚Read and complete‘ – ústně 

o ‚Play the game‘ – ústně podle vzoru (Ten, co hádá zvíře se ptá, druhý odpovídá.) 
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