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4. E 

ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 160/5b – do školního sešitu  

Do školního sešitu utvoř věty s uvedenými slovy.  

 

Učebnice str. 160/6 ─ ústně 

 

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

Opakování slovesa, procvičování věta jednoduchá a souvětí, podmět a přísudek.  

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 48 

Opakování písemného násobení jednociferným činitelem, dvojciferným činitelem, 

trojciferným činitelem, sčítání, odčítání do 1.000 000 a písemné dělení jednociferným 

dělitelem.  

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová, Fikejzlová – opakování  

Čtení s porozuměním 

Přečti si text a do školního sešitu odpověz na otázky. 

Nakresli do školního sešitu náměstí dle popisu v textu.  

 

Dear John, we are on holiday in London. It´s hot and sunny. There are lots of shops and 

parks. Mark is at the cinema and Alice is swimming in the hotel pool. I ´m drinking coffee at a 

café in a big square. The square is next to a big old church. There is a statue in the square. 

There are lots of trees.  You can also buy ice cream in a square. It´s a lovely place.  

Love, Peter 

 

Přepiš věty do školního sešitu a odpověz na první tři otázky  

 Yes, I can nebo No, I can´t 

Na zbývající 3 otázky se zeptej svých rodičů a odpovídej:  



 Yes, she can/No, she can´t 

 Yes, he can/No, he can´t  

Can you ski? 

Can you ride a horse? 

Can you write a letter in English? 

Can you speak two languages? 

Can you play football? 

Can you make a cake? 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Pracovní sešit str. 25 ─ 27 

 

VLASTIVĚDA  

Zápis do sešitu 

Vlastnictví ─ to, co mi patří. Mám právo to používat.  

Jsou dva druhy vlastnictví: hmotné a duševní 

Hmotné vlastnictví ─ věci ve svém vlastnictví, na které si můžu sáhnout 
Např.: televize, dům, auto atd.  
 
Duševní vlastnictví ─ můžu vlastnit i nápady a myšlenky  
Např.: design auta, příběh zachycený v knížce... 
 
Úkol ─ zapiš do školního sešitu 
Pokud bys uvedené věci vlastnil, o jaký druh vlastnictví by se jednalo?  
Počítač, text písničky, knížka, chata, název sportovního družstva, software, kamera, peníze  

 

 

 

 

 



 

 

 


