
Materiály k samostudiu 

28. 4. 2020 

4. E 

 

ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 143 – přečíst žluté tabulky (slovesné tvary v minulém čase) 

Učebnice str. 143/cv. 12 – doplnit ústně a odůvodnit 

Opakování vzorů středního, mužského, ženského rodu viz e-mail. 

Opakování vyjmenovaných slov viz e-mail. 

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 28 

Opakování písemného násobení jednociferným činitelem, procvičování písemného násobení 

dvojciferným činitelem, sčítání, odčítání do 1.000 000   

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová  

Zasílám odkaz k opakování gramatiky (přítomný čas prostý – skladba věty).  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/1435  

 
Zopakuj si čísla pomocí následujícího odkazu. 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni# 

 

Učebnice str. 62 – opakování čísel 

Podívej se na obrázek na str. 62 a napiš do školního sešitu, co kolik stojí.  

Utvoř otázku a odpověz na ni viz příklad. Utvoř 5 vět.  

 

Příklad:  

How much does the jacket cost?  

Purple jacket costs 55€.  

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/1435
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni


 

Učebnice str. 63 

Zopakuj si měsíce v roce. V následujícím odkazu je i píseň.  

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/mesice-anglicky# 

 

Do školního sešitu si nakresli tabulku na str. 63 a zařaď měsíce do správné kolonky.  

Zapiš názvy měsíců do slovníčku: 

 

January ─ leden 

February ─ únor 

March ─ březen 

April ─ duben 

May ─ květen 

June ─ červen 

July ─ červenec 

August ─ srpen 

September ─ září 

October─ říjen 

November ─ listopad  

December ─ prosinec 

 

Pracovní sešit – jedna strana.  

Opakování slovíček.  

 

Fikejzlová 

Opakování slovní zásoby lekce 11, psaná podoba slovíček. 
 
Nová slovní zásoba: 
Tell me about... - Vyprávěj/ Vyprávějte mi o... 
fish eater - živící se rybami 
(It had no) tail - (Neměl) ocas 
(It) wasn't... - Nebyl/Nebyla/Nebylo 
 
Prosím, zapište si slovíčka do slovníčku a naučte se i jejich písemnou formu. 
 
Učebnice 
str. 54 - přečti, přelož a odpověz na otázky 1-9 (a/b/c) 
 
Pracovní sešit 
str. 54 - cvičení 5 - přečti si kousky vět. Sestav z nich celé věty o dinosaurech na obrázcích a 
věty napiš 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 Přečíst v učebnici str. 51 – 52 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/mesice-anglicky


 Zapsat do sešitu: 

ŽIVOČICHOVÉ V PARCÍCH  

Savci: Veverka, ježek, netopýr 

Ptáci: Kos, poštolka, holub, hrdlička, strakapoud 

Obojživelníci: ropucha 

 

VLASTIVĚDA  

Opakování život ve středověku.  

Učebnice str. 32 – odpovědět do sešitu na 6 otázek.  

 

 



  


