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Třída 4. D 

 

MATEMATIKA   

Geometrie: Obvod obdélníku. 
PS – str. 45, 46 
UČ – str. 126 

UČ – str. 126, cvičení 1 (do sešitu na geometrii nebo na papír) – POZOR na 

převody jednotek! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 9 – My free time/Můj volný čas  

Opakování slovní zásoby ze slovníčku. 

Učebnice – str. 43 

Pracovní sešit – str. 43 

 
Nová slovní zásoba (zapsat do slovníčků): 

I go shopping     chodím nakupovat 

I go swimming     chodím plavat 

I go fishing      chodím na ryby 

I go running      chodím běhat 

I go skating      chodím bruslit 

I sleep      spím 

listen to music     poslouchat hudbu 

Do you go shopping on Mondays?  Chodíváš v pondělí nakupovat? 



Yes, I do.      Ano. 

No, I don´t.      Ne. 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Učebnice str. 52 zapsat do školního sešitu věty pod článkem Then and Now. 

Odpovědět, zda jsou true – pravdivé nebo false – nepravdivé.  

Pracovní sešit 1 strana.  

Vybrat jedno africké zvíře viz. obrázek slona str. 52, nakreslit do sešitu a zkusit 

popsat 5 jednoduchými větami např. jak je zvíře velké, kde žije atd… 

Např. vyberu si žirafu  

Giraffe lives in Africa. Giraffe has got very long neck and long legs. It is a 

mammal. Giraffe likes leaves to eat. Giraffes live in Botswana, Namibia and 

Tanzania.   

Žirafa žije v Africe. Žirafa má dlouhý krk a dlouhé nohy. Je to savec. K jídlu má 

ráda listy. Žirafy žijí v Botswaně, Namibii a Tanzanii.  

 

PŘÍRODOVĚDA 

1) Podívat se na video – Ekosystémy naší přírody: 

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

 

2) Písemně do sešitu se žáci pokusí odpovědět na následující otázky – dle 

videa: 

a) Jak se jmenuje děj, který probíhá v zelených rostlinách, při kterém vzniká 

kyslík. 

b) Vyjmenujte alespoň 3 druhy ptáků, které jste viděli na videu. 

c) Napište název šelmy, která loví ryby, a brání tak jejich přemnožení ve vodě. 

d) Napište, který druh ryb se nejčastěji chová v rybníce. 

e) Uveďte příklad jedné luskoviny a jedné olejniny, které jste viděli na videu. 

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


f) Napište název 1 hmyzího škůdce. 

 

 


