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ČESKÝ JAZYK 

Slohové úkoly – Návod na přípravu palačinek. 
Děti si text přečtou a vypíší do sešitu, co všechno je potřeba na přípravu 

palačinek. 

Návod: 

Nejdříve je potřeba umíchat palačinkové těsto. Vezmeme si mísu, ve které pomocí kuchyňské 

vařečky smícháme dva velké žloutky s mletým cukrem a přisypeme špetku soli. Přidáme 10 

lžic čerstvé smetany a 10 lžic vody a pořádně zamícháme. Do základu těsta pomalu 

přimícháváme 16 lžic hladké mouky. Těsto necháme minimálně pět minut odstát.  

Mezitím si necháme teflonovou pánev rozehřát a následně přilijeme 1 polévkovou lžíci 

slunečnicového oleje a počkáme, než se olej rozlije po celé pánvi. Na rozehřátou pánev 

vylijeme 1 plnou kuchyňskou naběračku těsta a snažíme se, aby se těsto rozlilo po celé pánvi. 

Palačinku smažíme z jedné strany dozlatova přibližně pět minut. Pomocí obracečky opatrně 

obrátíme palačinku tak, aby se neroztrhla, a počkáme, než se osmaží i z druhé strany. 

Palačinku vyjmeme z pánve a položíme na připravený tác nebo talíř.  

Těsto v míse během smažení promícháváme, aby nám hustší část neklesala ke dnu. Následně 

osmažíme i další palačinky stejným způsobem, dokud nespotřebujeme všechno těsto.  

 

M. Ďuríčková – O dvanácti měsíčkách 
Čítanka – str. 124 - 126 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Sčítání a odčítání zpaměti do milionu. 

PS – str. 58, cv. 1, 2, 3 

 

Písemné násobení dvojciferným činitelem. 



Děti si v úvodu prohlédnou v učebnici na str. 71, jakým způsobem mají správně 

násobit. 

UČ – str. 71, cv. 1 

Procvičování je možné na stránkách: 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-

cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 9 – My free time/Můj volný čas  

Opakování a procvičování slovní zásoby. 

PS – str. 44, cv. 6 (Děti napíší dopis kamarádovi nebo kamarádce podle cv. 5) 

 
 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Učebnice str. 54 

Přiřadit věty k obrázkům – ústně  

 

Zápis slovíček do slovníčku  

Claws – drápy 

Wings – křídla 

Neck – krk 

Head- hlava 

Very – velmi 

 

Pracovní sešit  - jedna strana/ zaslat ke kontrole   

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html

