
Materiály k samostudiu 

Pátek 24. 4. 2020 

Třída 4. D 

 

MATEMATIKA   

Geometrie: Obsah čtverce. 
Pokračování z minulé hodiny si děti poslechnou v tomto videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=BfpdAZqjDUI  

UČ – str. 131, cv. 1 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 10 – Amazing animals/Úžasná zvířata 
 
Opakování a procvičování nové slovní zásoby z minulé hodiny. 
 
Nová slovní zásoba (děti si zapíší do slovníčků): 
 
a fruit bat    kaloň (zvíře podobné netopýrovi) 
a snowy owl    sněžná sova 
a polar bear    lední medvěd 
It lives    žije 
It swims    plave 
It flies     létá 
a hot place    horké místo 
It doesn´t live   nežije 
 
UČ – str. 49 
Cvičení v horní části stránky je skládačka. 
Věty jsou pomůckami k určení zvířat. 
Děti musí začít nahoře a postupovat směrem dolů, aby našli zvířata.  
Např. It eats meat. ---> It lives in a hot place. ---> It swims. ---> crocodile 
Kontrolu správnosti odpovědí uslyší děti na nahrávce č. 71. 
PS – str. 49, cv. 1 

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


Skupina pí. uč. T. Helclové 

Posílám odkaz na zopakování gramatiky, tentokrát na procvičení základních sloves 

 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-slovesa-zakladni-1-uroven?source=explicitExercise 

Slovíčka – opakování 

Vyber ze slovníčku 5 slov a utvoř s nimi do školního sešitu větu.  

Prosím zaslat e-mailem do 24. 4.  

 

Přečti si následující věty a uhádni o jaké zvíře se jedná. Vyber z nabídky. 

Úkol vypracuj ústně a odpovídej celou větou It´s a ….. 

 

Nápověda: snowy owl, lion, elephant, whale, hippo 

 

1. It lives in rivers. It swims. It eats plants.  

2. It lives in a cold place. It flies. It doesn´t swim.  

3. It lives in the sea. It swims. It eats fish.  

4. It lives in a hot place. It eats meat. It doesn´t fly.  

5. It lives in grasslands. It doesn´t eat meat.  

Překlad: 

1. Žije v řece. Plave. Žere rostliny. 

2. Žije na chladném místě. Umí létat. Neplave. 

3. Žije v moři. Plave. Žere ryby.  

4. Žije na horkém místě. Žere maso. Nelétá.  

5. Žije na pastvinách. Nežere maso.  

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

- ŘEŠENÍ - středa 22. 4.  

(Žáci, kteří mi práci neposlali ke kontrole, si zkontrolují své odpovědi samostatně.) 

a) NE – všežravec 

b) ANO 

c) NE – sele, prasnice 

d) NE – ovci domácí 

e) ANO 

 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-slovesa-zakladni-1-uroven?source=explicitExercise


ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 

- Pročíst text v učebnici na str. 57 (kůň domácí, koza domácí, králík domácí). 

- Doplnit následující text dle učebnice – str. 57 a vytvořit si tak zápis. (Žáci text opíší do 

sešitu, nebo, pokud mají možnost tisku, mohou jen doplnit slova a nalepit do sešitu).: 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 

b) SAVCI: 

KŮŇ DOMÁCÍ - Samec koně domácího se nazývá ………………………………, samice …………….……… 

a mládě je…………….…………… 

 

KOZA DOMÁCÍ se chová pro ……………………………………., ………………………..……………… i kůži. 

Samec je …………….………………, samice ………………………………. a mládě ………………..……………….. 

 

KRÁLÍK DOMÁCÍ se chová pro ………………………….………. a …….…………………………….  

 

- Spojte správné dvojice.: 

kůň domácí -   králíkárny     

koza domácí -   rekreace, jezdectví, dostihový sport 

králík domácí -  výroba sýrů z jejího mléka 

 

 

 


