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Úterý 5. 5. 2020 

Třída 4. B 

 

ČESKÝ  JAZYK 

1. Opakování podstatných jmen rodu středního  

a) Doplň a opiš cvičení na papír 

 

2. Slovesný způsob 

 

MATEMATIKA  

1. Opakování – písemné dělení  

26 748 : 2 =            34 978 : 6 =           52 639 : 3 =             65 262 : 8= 



2. Doplň tabulky 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 10 – Amazing animals/Úžasná zvířata 
 
Opakování a procvičování slovní zásoby nové lekce. 
 
Nová slovní zásoba z příběhu The Dragon Crown (děti si nemusí zapisovat do 
slovníčků): 
 
This is boring!    To je nudné! 
What does he want?   Co chce? 
hundreads     stovky 
 
UČ – str. 51 – The Dragon Crown (Listening 73) 
 
Děti si poslechnou příběh, přeloží a přečtou. 
 
PS – str. 51, cv. 8 

Žáci si prohlédnou obrázky a napíšou, co je špatně. 

Správné řešení: 

1) A giraffe doesn´t swim. 

2) A lion doesn´t live in a cold place. 

3) A penguin doesn´t fly. 

4) A gorilla doesn´t eat meat. 

5) A crocodile doesn´t eat plants. 

6) A polar bear doesn´t live in a hot place. 



Listening 73 - 5. 5..mp3  

skupina pí. uč. D. Máchové 

Amazing animals – 10.lekce – procvičování 

 

1. Look at the animals on page 49 - učebnice str. 49 – cvičení na poznávání zvířat. 
Postupujte od horních vět směrem dolů a určete, o jaké zvíře se jedná. 

2. Přečtěte si pozorně otázky a odpovědi v dolní část stránky 49: 
„Does it eat meal?“ - Žere maso (to zvíře)? 

„No, it doesnť“ - Ne, nežere. 

„Does it swim?“ - Plave? 

„Yes, it does“ - Ano, plave. 

3. Pracovní sešit – str. 49/3 – doplňovací cvičení (viz učebnice) 
4. Poslech písně od Katy Perry - „Roar“ na  www.youtube.com 

 

 

PŘÍRODOVĚDA  

1. Učebnice str. 58 

2. Napiš a nakresli do přírodovědného sešitu o zvířátku, které bys chtěl(a) mít 

doma a starat se o něj 

 

ČTENÍ   

Čítanka str. 102, 103 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

