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4. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 Učebnice strana 155 / cvičení 3a – napiš neúplná slova 

                                                  b  - vypiš slova v infinitivu 

 Učebnice strana 157 – doplň 
 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit strana 33, 34 – průběžně doplňuj 

 Pracovní sešit strana 35 

 Procvičuj :https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-

dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html 
 

VLASTIVĚDA 

1. Učebnice strana 33 / a – vyber si jednu skupinu a vypracuj 

                                  b – překresli 

                                  c – pečlivě pročti 

 
 

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

 Zopakuj si slovní zásobu z lekce 11. 

 Vzpomeň si, co se dělo v posledním dílu příběhu The Dragon Crown. 

o Does the Professor get the Blue Diamond? 

o What happens to the crown? 

o How does the Professor feel at the end of the story? 

 Open your Class Book at page 55.  

o Where’s the crown now?  (On the mummy’s head.) 

o Are mummies alive, dead or asleep? (Jsou mumie naživu, mrtvé nebo spící?)  

o Poslechni si nahrávku. Co se stalo, když koruna přistála na hlavě mumie?  

o mummy = mumie (jedna), mummies = mumie (několik) 

o Picture number 3. Are Stan and Jan scared? 

o Look at picture 5! What does Penny say? 

 Proč Alex neutíká? 
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o Look at picture eight! 

 Jak se policie dozvěděla, že má přijet k muzeu? 

 Co znamená ‘We had a call about the museum.‘? 

 Předveď, co znamená ‘Hands up!‘ 

o Znovu si přehraj nahrávku.  

o S další nahrávkou si nacvič výslovnost.  

o Příběh si přečti a přelož. 

 Slovníček:  

mummy – mumie 

Don’t be stupid! – Nebuď hloupý! 

asleep – spící 

We had a call about … - Telefonovali nám o … 

Hands up! – Ruce vzhůru! 

How do I feel? – Jak se cítím? 

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina Alice Veselkové) 

1. Zapsat si nová slovíčka 

a long time ago           dávno v minulosti 

Go away!                      Jdi/Jděte pryč! 

a fire                              oheň 

a pot                              hrnec 

a stone                          kámen 

soup                              polévka 

carrots                          mrkve 

soon                              brzy 

ready                            připraven/á 

squirrel                         veverka 

 

2. Učebnice s. 56, 57 

-přečíst si text, přeložit  
 


