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4. E 

 

ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 153/6 a, b 

Vypiš všechna slovesa do školního sešitu a urči u nich osobu, číslo a způsob. 

 

Do školního sešitu přepiš tato slova a urči u nich vzor. 

Medvídě  

Mrkev  

Hloupost  

Vejce  

Mýdlo   

Želva  

Obydlí  

Cibule  

Rytíř  

Náboj  

Obraz   

Cizinec  

Traktorista 

Pes 

 

 

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

Opakování vyjmenovaných slov viz e-mail. 

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 36 

Opakování písemného násobení jednociferným činitelem, procvičování písemného násobení 

dvojciferným činitelem, sčítání, odčítání do 1.000 000   

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová  

Opakování – přítomný čas prostý  

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/4680 

Učebnice str. 68 

Přečíst a přeložit článek o Saint George and the Dragon na str. 68 

 

Zápis slovíček do slovníčku: 

Asleep – spící 

Walls – zdi 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/4680


Outside – venku 

Sad – smutný 

Hungry – hladový 

Idea – nápad 

Help – pomoc 

Woods – les 

Knight – rytíř 

 

Pracovní sešit – jedna strana.  
Opakování slovíček. 

 

 

Fikejzlová 

Zasílám odkaz na procvičení gramatiky – stavba věty. 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/1464 

Učebnice str. 59 - přečti a přelož, prosím, článek. 

Do školního sešitu nakresli následujícího tvora na základě popisu.                                             

Text také přepiš. 

DINOSAUR 

The dinosaur was very tall. 

It had small jaws and small teeth. 

It had big eyes. It had a long neck and short tail. 

It had four strong legs with tree toes on its front feet and four toes on its back feet. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Přečíst v učebnici str. 54 ─55 

Zapsat do sešitu: 

 

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 

ROSTLINY 

Ovocné stromy: jabloně, třešně, višně, meruňky, broskvoně, hrušně 

Ovocné keře: rybíz, angrešt 

Zelenina – dělíme ji podle částí těla, pro kterou ji pěstujeme:  

Kořenová: ředkev, celer, mrkev 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/1464


Cibulová: cibule, česnek, pór 

Listová: locika (salát), brukev (kapusta), pažitka 

Košťálová: květák, brokolice, růžičková kapusta 

Plodová: rajče, okurka, hrách 

 

VLASTIVĚDA  

České země po husitských válkách a Jagellonci na českém trůně 

Učebnice str. 38 ─ 39 přečíst  

Vypracovat 4 úkoly na str. 39 a zapsat do sešitu 

 



 

 

 


