
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 23. 4. 2020 

Třída 4. D 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

Věta jednoduchá a souvětí. 
PS – str. 31, cv. 1a, b 

Větný vzorec souvětí je např. V1 a V2. nebo V1, jako V2. 

Podmět a přísudek. 

UČ – str. 159, cv. 2 (podtrhnout podmět a přísudek, vyznačit ve větách 

základní skladební dvojice) 

 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Jednotky hmotnosti. 
PS – str. 11 
UČ – str. 83, cv. 3 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 10 – Amazing animals/Úžasná zvířata 
 
Nová slovní zásoba (děti si zapíší do slovníčků): 
 
a whale    velryba 
a gorilla    gorila 
a frog     žába 
It eats    jí, žere 



meat     maso 
insects    hmyz 
 
UČ – str. 48 
 
Děti si prohlédnou obrázky zvířat a zkusí přiřadit správnou větu a-e, čím se 
zvířata živí.  
Poslechnou si k tomu přiloženou nahrávku č. 69. 
Odpovídající čísla a písmena si zapíší do školních sešitů. 
Kontrolu správnosti svých odpovědí provedou pomocí nahrávky č. 70.  
 
PS – str. 48, cv. 1, 2 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Posílám odkaz na zopakování gramatiky, tentokrát na přítomný čas prostý 

https://www.umimeanglicky.cz/index.php?p=zavody&ps=1674&source=explicitExercise&createGam

e=1&joinGame=1 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky: 

1. What is your school called? 

2. How many children are there in your English class? 

3. Do you like English? 

4. What is your favourite lesson? 

5. What is your least favourite lesson in the school?  

 

Překlad: 

1. Jak se jmenuje tvoje škola? 

2. Kolik dětí je ve tvé skupině na angličtinu? 

3. Máš rád angličtinu? 

4. Jaká je tvoje oblíbená hodina? 

5. Jakou hodinu nemáš rád?  

 

Prosím zaslat e-mailem do 24. 4.  

 

Učebnice str. 60  

Na papír vytvoř podobnou hru se svými vlastními otázkami.  

Inspirovat se můžeš v učebnici, v sešitě nebo otázkami, které si právě vypracoval do školního 

sešitu.  

Hra musí obsahovat 10 políček minimálně.  

Vzpomeň si na základní otázky, které už umíš – jak se jmenuješ, jaká je tvá oblíbená barva, 

jak se máš, máš rád/nemáš rád, co děláš ve svém volném čase apod. 

https://www.umimeanglicky.cz/index.php?p=zavody&ps=1674&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1
https://www.umimeanglicky.cz/index.php?p=zavody&ps=1674&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1

