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Třída 4. B 

 

ČESKÝ  JAZYK 

1. Opakování – doplň a opiš na papír následující cvičení 

 

2. Prostuduj shodu podmětu s přísudkem !!! 

   YouTube – Shoda podmětu s přísudkem pro čtvrťáky 



 



 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

1. Opakování – vypočítej příklady na papír 

2706 . 304 =  

2121 . 150 = 

6983 . 607 = 

7802 . 409 = 

2. PS str. 34 a 35 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. Bretová 



Review D – Opakování D 
 
UČ – str. 60, 61 (Hra) 
 
Opakování učiva Chit Chat 2. 
 
Postup: 
Žáci házejí kostkou. Když se hráč dostane na políčko s obrázkem, musí anglicky 
říct, co je na obrázku. Když se dostane na políčko s otázkou, musí ji zodpovědět. 
Pokud žák není schopen úkol splnit, jednou nehází. 
Kdo se dostane první na konec, vyhrává. Hráč musí hodit přesné číslo, aby se na 
konec hada dostal. 
 
PS – str. 60 

Cvičení A – Žáci napíší ke každému obrázku správné slovo anglicky. 

(1 bubny, 2 ocas, 3 pořad o zvířatech, 4 lékař, 5 chodit na ryby, 6 On tančí.,        

7 plavání, 8 gorila, 9 kostel, 10 bolest hlavy, 11 pohovka, 12 matematika,         

13 devět hodin, 14 velryba, 15 Je slunečno.) 

Cvičení B – Žáci odpovědí na otázky o sobě. Odpovídáme celou větou např. Yes, 

I can./No, I can´t. apod. 

 

Listening test 4 (Listening 106, 107, 108) 

Žáci vypracují test na opakování lekce 9 – 12. 

Použijí poslechové nahrávky (Listening 106, 107, 108) 



 



Listening 106 - 2. 6..mp3 Listening 107 - 2. 6..mp3 Listening 108 - 2. 6..mp3  

 

 

skupina pí. uč. D. Máchové 

11.lekce – Then and now – dokončení 

 

1. Pracovní sešit str. 54/6 –  nakreslete a popište svého dinosaura 
2. Pracovní sešit str. 55/7 – spojte věty podle významu a přepište je do řádků 
3. Říkanka o mamutech - „Three big mammoths“ - prac.sešit str. 55/8 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Rostliny a živočichové potoků a řek 

1. Učebnice  - přečíst kapitolu č. 14  

2. Opsat žlutý rámeček do přírodovědného sešitu. Nakreslit k učivu obrázek. 

 

ČTENÍ 

Čítanka str. 149 – 150 

Číst domácí četbu 

 

 


