
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek  26. 3. 2020 

Třída 4. B 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 

1. Učebnice str. 126 cv. 12 

a) Doplněná slova vypiš na papír  

b) Urči slovní druhy u prvních 5 vět  

c) U 5 vět z druhého odstavce vypiš základní skladební dvojice  

 

2. Vyhledej z tohoto cvičení  5  podstatných jmen rodu mužského a urči u nich    

pád, číslo, rod a vzor 

  

MATEMATIKA  

1. Učebnice str. 89 cv. 5 vypočítej na papír  

2. PS -  3. díl str. 6 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 9 – My free time/Můj volný čas  

Učebnice – str. 42 

Pracovní sešit – str. 42 

 

Opakování dnů v týdnu: 

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday 

nebo na internetových stránkách: 



https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-

week/vocabulary/exercises.html  

Nová slovní zásoba (zapsat do slovníčků): 

free time       volný čas 

I watch TV       dívám se na televizi 

I read        čtu si 

I play volleyball      hraji volejbal 

table tennis       stolní tenis 

ice hockey       lední hokej 

I ride my horse      jezdím na koni 

What do you do on Tuesday in your free time?  Co děláváš v úterý ve volném čase? 

 

skupina pí. uč. D. Máchové 

8.lekce – What´s on TV? 

(Co dávají v televizi?) 

 

1) Slovní zásoba (přepište do slovníčku): 

 
TV programme – televizní pořad 

science fiction films – vědecko-fantastické filmy 

quizzes -  kvízy 

comedies -  komedie 

cartoons -  kreslené filmy 

animal programmes - pořady o zvířatech 

sports programmes - sportovní pořady 

music programmes - hudební pořady 

boring - nudný 

scary  - strašidelný 

spy – špión, tajný agent 

mission – mise, poslání 

follow – sleduj/sledujte 

I´m hiding – schovávám se 

                I like/I don´t like – líbí se mi/nelíbí se mi 

 

 

2) Učebnice – str. 38 – Superstars – přečíst 

3) PS – str.38/1 

 

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/vocabulary/exercises.html
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/vocabulary/exercises.html


 

VLASTIVĚDA  

Učebnice str. 17 – číst, opsat poznámky do vlastivědného sešitu  

Druhá polovina 10. století 

Významný soupeř Přemyslovců – kmen Slavníkovců.  

Sídlo Slavníkovců – hradiště Libice nad Cidlinou.  

995 – Slavníkovci vyvražděni.  

Český stát byl sjednocen  - vládci Přemyslovci.  

                                         Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav 

Za jejich vlády poněkud klidnější časy.  

Po smrti knížete Břetislava nastupoval na trůn nejstarší člen rodu.  

Vratislav II. – první český král 

 

 

 

 

 

 


