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Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Slovesa – opakování. 
PS – str. 29, cv. 1(a-d) 
Slovesný způsob. 
UČ – str. 146 (projít vysvětlení v oranžovém rámečku) 
 
Určit slovesný způsob u těchto sloves (do školního sešitu): 
přemýšlím, nemluv, kupujte, rozvaž, četl bych, smál by ses, dělej, pověs, jedu, 
seděl jsem 
 
P. Šrut: Pět ježibab 
Čítanka – str. 132 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Písemné sčítání a odčítání do milionu. 
PS (III. díl) – str. 3 
Písemné násobení dvojciferným činitelem. 
UČ – str. 74, cv. 3 (pouze písemné násobení, bez odhadu) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 9 – My free time/Můj volný čas 
Procvičování a opakování slovní zásoby lekce 9. 
 

UČ – str. 44 

Děti si přečtou dva dopisy a podle dopisů zjistí, které obrázky patří ke jménu 

Hana, a které ke jménu Lucy. 



PS – str. 46, cv. 1 (Review C – Opakování C) 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Učebnice str. 57 

Vypsat následující slovní zásobu do slovníčku a naučit: 

Carrot – mrkev  

Soon – brzy 

Ready – připraven  

Be careful – buď opatrný  

Fantastic – fantastické  

Village – vesnice  

All of the people – všichni lidé  

Want – chtít 

 

Přečíst a přeložit článek STONE SOUP str. 57  

 

Opakování slovní zásoby. 

Práce z pracovního sešitu – jedna strana /zaslat ke kontrole. 

 

Toto je odkaz, kde může žák procvičovat jednotlivé lekce učebnice Chit Chat 2. 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/ 

 

 

VLASTIVĚDA 

Český stát za vlády Lucemburků – Jan Lucemburský 

UČ – str. 25 

Děti si udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

LUCEMBURKOVÉ 

Jan Lucemburský 

- manželka Eliška Přemyslovna 

- 1345 – bitva u Kresčaku ve Francii (J. Lucemburský padl) 

- jeho syn Václav (Karel IV.) 

 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/


Ve videu najdou děti odpovědi na následující otázky, které vypracují do sešitu. 

Odkaz na video (Dějiny udatného českého národa – díl 36): 

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28  

Děti si do sešitů napíší odpovědi na tyto dvě otázky: 

1. Ve kterém roce usedl na trůn Jan Lucemburský? 

2. Co prohlásil téměř slepý Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku? 

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

