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ČESKÝ  JAZYK 

Slovesa – opakování. 

PS str. 29 

 

MATEMATIKA  

Střed úsečky a osa úsečky – učebnice str. 127.  

Vysvětlení – YouTube – Osa úsečky, střed úsečky.  

Učebnice str. 127 cv. 1, 2, 3, narýsovat na papír. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 10 – Amazing animals/Úžasná zvířata 
 
Opakování a procvičování nové slovní zásoby z minulé hodiny. 
 
UČ – str. 49 (Read and complete) 
 
Děti se pokusí uhodnout dvě hádanky uprostřed strany. 
Znění hádanek si přepíší do školních sešitů i se správným řešením. 
 
PS – str. 49, cv. 4 

Děti zapíší odpovědi Yes, it does nebo No, it doesn´t. 
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Listening 72 - 30. 4..mp3  



 
 

skupina pí. uč. D. Máchové 

10.lekce – Amazing animals 

 

1. Opakování slovní zásoby – názvy zvířat 
2. Nová slovní zásoba (zapíšte si do slovníčků): 

 

 a fruit bat (frujt bet) - kaloň (zvíře podobné netopýrovi) 

 a snowy owl (snouvy aul) - sněžná sova 

 a polar bear (polar bér) -  lední medvěd 

 it lives (livz) - žije 

 it swims - plave 

 it flies (flájz)  - létá 

 a hot place (plejs) - horké místo 

 it doesn´t live -  nežije 
 

3. Pracovní sešit: str. 48/1,2 – doplňovací cvičení 
 

 

VLASTIVĚDA  

Učebnice str. 26 – 27 

Číst – Rozkvět země za vlády Karla IV.  

Google – Školákov – Vlastivěda – 4. Třída – Český stát za vlády Lucemburků, 

Karel IV. 

YouTube – Dějiny českého udatného národa  

                    Co dál ve 14. století  

                    Jan Lucemburský 

                    Karel IV. 

 

 



 

 

 

 

 


