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Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Časování sloves – čas minulý 
UČ – str. 143 (Zopakujte si! Tvary sloves v minulém čase) – prohlédnout tabulku 
a přečíst oranžový rámeček 
PS – str. 28, cv. 1 
PS – str. 28, cv. 2 (i 2a) 
 
J. Pecha: Čarodějnice 
Čítanka – str. 128, 129 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Sčítání a odčítání čísel nad 10 000. 
PS – str. 60 (celá) 
Písemné násobení dvojciferným činitelem. 
UČ – str. 72, cv. 3 

 

Počítáme a zapisujeme takto: 

 

   1 010 

   .    60 

60 600 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Easter - Velikonoce 
 



Do slovníčku si děti zapíší novou slovní zásobu: 

Easter   Velikonoce 

a chocolate bunny  čokoládový zajíček 

a hot cross bun  velikonoční koláč 

an Easter stick  velikonoční pomlázka 

a chick   kuřátko 

 

Slovní zásobu si mohou děti také prohlédnout na webových stránkách: 

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE  

 

PS – str. 64, cv. 1 (prohlédnout obrázky s novou slovní zásobou) 

PS – str. 64, cv. 2 (žáci napíší do rámečků čísla z cvičení 1) 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Učebnice str. 56 

Vypsat následující slovní zásobu do slovníčku a naučit: 

A long time ago – před dávnými časy 

Tired - unavený 

Hungry - hladový 

Give - dát 

Food - jídlo 

Now - teď 

Go - jít 

Sad - smutný 

Make a fire - rozdělat oheň 

Put - dát 

Pot - hrnec 

Soup - polévka 

Stone - kámen 

Potatoes – brambory 

 

Přečíst a přeložit článek STONE SOUP str. 56 

 

Opakování slovní zásoby. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE


 

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 

Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý 

UČ – str. 22 

 

Děti si udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý 

- nástupce Václava I. 

- „železný“ – díky oddílům jízdních rytířů v těžkém brnění 

- „zlatý“ – díky bohatství z dolů na stříbro 

- nejmocnější evropský král 

- území českého státu se za jeho vlády zdvojnásobilo 

- 1278 – bitva na Moravském poli – proti Rudolfu Habsburskému (Přemysl 

Otakar II. zahynul) 

 

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

Odkaz na video (Dějiny udatného českého národa – díl 29): 

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

 

Děti si do sešitů napíší odpovědi na tyto tři otázky: 

1. Kdy usedl na trůn Přemysl Otakar II.? 

2. Jak se jmenovala Přemyslova první žena? Co díky ní získal? 

3. Jak se jmenovala Přemyslova další žena? 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/
https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg

