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Třída 4. B 

 

 

ČESKÝ  JAZYK  

Podmět a přísudek 

1. Doplň neúplná slova ( cvičení opiš na papír ) 

2. Vyznač ve cvičení podměty a přísudky 

3. Vyhledej všechna podstatná jména, nadepiš nad ně číslicí pád 

4. Napiš příbuzná slova ke slovům: vystavovali, zdobili 

5. Ve cvičení urči slovní druhy 

 

 

 

MATEMATIKA  

PS str. 31 - 32 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 12 – The Dragon Crown 



 
UČ – str. 59 (Listening 85) 
 
Žáci si přečtou a poslechnou příběh. 
 

Numbers 1 – 20  – opakování 

Tentokrát si děti mohou vyzkoušet tato cvičení k opakování číslic: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/2.numbers-1-12/numbers1.htm 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/2.numbers-1-12/numbers12.htm 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/3.numbers-13-20/numbers2-

1.htm 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/3.numbers-13-20/numbers2-

3.htm 

 

Listening 85 - 29. 5..mp3  

skupina pí. uč. D. Máchové 

Lekce 11 – Then and now/Tehdy a nyní  - procvičování 

 

Nová slovní zásoba (zapište si do slovníčků) : 

fish eater -  živící se rybami  

It had no) tail  - (Neměl) ocas 

 (It) wasn´t … Nebyl/Nebyla/Nebylo …  

velociraptor -  druh dinosaura  

pteranodon - druh dinosaura  

 

 

 Učebnice – str. 54 – prohlédněte si obrázky a přečtěte  věty pod ilustracemi. 
Spojte větu s názvem dinosaura a odpovídající kombinace čísel a písmen si 
zapíšte do školních sešitů. Vše se nedá odvodit z obrázků, někde budete muset 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/2.numbers-1-12/numbers1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/2.numbers-1-12/numbers12.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/3.numbers-13-20/numbers2-1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/3.numbers-13-20/numbers2-1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/3.numbers-13-20/numbers2-3.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/3.numbers-13-20/numbers2-3.htm


hádat.  
           (Správné řešení: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7a, 8c, 9b) 

 

 Pracovní sešit – str. 54/5  - cvičení je zaměřené na stavbu vět. Prohlédněte si 
obrázky a použijte části vět tak,  aby vytvořily popisy dinosaurů.  

 

Správné řešení:  

1) It had a long tail. It had sharp teeth and sharp claws. It was a meat eater.  

2) It had no teeth. It was a plant eater. It had two strong legs and two arms.  

 

PŘÍRODOVĚDA 

Google  

Rostliny a živočichové rybníků a v jejich okolí 

Rozklikni, přečti a prohlédni jednotlivé prezentace podle vlastního výběru  

 

ČTENÍ  

Čítanka str. 146 – 148 

Odpověz ústně na otázky pod článkem 

 

 


