
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek  26. 3. 2020 

Třída 4. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

1. Pracovní sešit str. 18 - vzor muž 
2. Každý den čti, doplň čtenářský deníkDiktát 17/4 - opiš, nebo někoho popros, ať ti ho 
nadiktuje ( papír, blok nebo zvl. sešit na úkoly ) 

 

MATEMATIKA   

Pracovní sešit str. 61 
Učebnice strana 57 / 4, 5 – dobrovolné 
 

 

PŘÍRODOVĚDA   

Zopakuj si ekosystém PARK - uč. 50- 52 a pokus se odpovědět na otázky soviček s čísly 1 -
7 ( blok, papír - stručně ) 
 
 

ANGLICKÝ  JAZYK – pí uč. Veselková 

 

1. pracovní sešit s. 47 cvič. 3, chvilka na kvíz – pouze A 

-řešení pro rodiče: cvičení 3 

1. What time is it? 

2. It's half past twelve. 

3. Do you like music programmes? 

4. When have we got Art? 

5. Do you go shopping? 

 

2. opakovat slovíčka z lekce 9 

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina Alice Straková strakova.perina@seznam.cz) 

 zopakovat si slovní zásobu ze slovníčku – Lekce 9 

 Učebnice – str. 43  

o Listen and sing (Poslouchej a zpívej)  

 Listen and point to the pictures – poslechni si nahrávku a ukazuj na dané 
obrázky. Nauč se výslovnost. 

 Přečti si ji nahlas a přelož si jí 

mailto:strakova.perina@seznam.cz


I go (swimming) – chodím plavat 

It’s my favourite thing to do. – To dělám nejraději 

up and down the street – sem a tam po ulici 

I stay in bed. – Zůstávám v posteli. 

 ústně odpověz na otázky: 

What is the boy’s favourite thing to do?   (Go running.) 
Where does he go running?     (In the park.) 

Where does he go skating?     (Up and down the street.) 

What does he do on Sunday?    (Stay in bed) 
On Saturdays, do you sleep and sleep and sleep? 

 Pracovní sešit – str. 43 cv. 1 

 Slovníček:  

(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. / No, I don’t. – Ano. / Ne. 

 

 


