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Čtvrtek 14. 5. 2020 

Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Podmět rodu mužského. 
 
Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského životného (vzor pán, 
muž,předseda, soudce), mají slovesa v přísudku v koncovce –i. 
 
Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského neživotného (vzor hrad, 
stroj), mají slovesa v přísudku v koncovce –y. 
 
UČ – str. 174, cv. 5 
 

Vlastní četba libovolné knihy. 

Čítanka – str. 150 (J. Červenka: Slzavá historie psaná na vodu) 

 

MATEMATIKA   

Písemné násobení jednociferným činitelem. 
PS – str. 24 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 11 – Then and now/Tehdy a nyní 
 
Nová slovní zásoba (děti si zapíší do slovníčků a naučí se): 
 
(They) were …    (Oni) byli … 
bad      špatný 
T. Rex      druh dinosaura 



sharp      ostrý 
strong     silný 
teeth      zuby 
claws      drápy 
jaws      čelisti 
afraid (of)     bát se (čeho) 
diplodicus     diplodicus, druh dinosaura 
meat eater     masožravec 
plant eater     býložravec 
 
UČ – str. 53 (Listening 78) 
 
Děti si poslechnou písničku o T. Rexovi. 
 
Prohlédnou si druhé cvičení a podívají se, jak se oba dinosauři jmenují.  
Do školních sešitů si zapíší čísla 1 – 4, potom si prohlédnou obrázky a 
rozhodnou, ke kterému obrázku se věty vztahují. 
Vedle každého čísla napíší a nebo b. 
 
Správné řešení: 1b, 2a, 3a, 4b 
 
 
PS – str. 53, cv. 3 

Žáci doplňují věty, potom je čarou spojí s obrázkem. 

Správné řešení:  They had sharp teeth. 

   They had big jaws. 

   They had sharp claws. 

   They had a long tail. 

   They had strong legs. 

   They had short arms. 

   They had a short neck. 

 

 

 



PS – str. 53, cv. 4 

Žáci doplní následující věty o obrázku A a B a napíšou je v angličtině. 

A       B 

1) Dinosaurus A měl čtyři nohy.  1) Dinosaurus B měl ostré zuby. 

2) Měl krátký ocas.    2) Měl dlouhý ocas. 

3) Byl býložravec.    3) Byl masožravec. 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Opakování – přítomný čas prostý  

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/4680 

Učebnice str. 70  

The UK and Ireland 

Vyber si z nabídky: Scotland, Northern Ireland, Ireland, Wales nebo England. 

Do školního sešitu napiš 10 jednoduchých vět a zašli na můj e-mail do 15. 5.  

 

Příklad: 

The capital city of Ireland is Dublin.  

The Republic of Ireland´s flag is green, white and orange.  

Pracovní sešit jedna strana.  

Opakování slovíček.  

 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/4680

