
Zadávaná práce od 6. 4. do 9. 4. 2021   Třída: 4. A 

 

Předmět Učební materiál Strana/cvičení Poznámky 

Český jazyk Učebnice 79-94 Opakování - podstatná jména – skloňování 

podstatných jmen rodu ženského 

 Pracovní sešit - 

2.díl 

13-14 společně on-line 

 Školní sešit Uč. 86/5a 

uč. 92/3 

DÚ – ÚT – přepsat do sešitu 

DÚ – ČT – přepsat prvních šest vět 

Čtení Vlastní kniha     DÚ - každý den minimálně 15 min.   

    

Matematika Učebnice 2.díl 13-15 Římské číslice, procvičování 

 Pracovní sešit – 

2.díl 

8 Společně on-line - doděláme 

 

 Početník – 2.díl 12-13 

13/3 

Společně on-line 

DÚ – ST  

    

Přírodověda  Učebnice 2.díl 41 Slunce – Země, společně on-line 

 Pracovní listy 31 Společně on-line, co nestihneme, dodělat za 

DÚ 

    

Vlastivěda Učebnice Obr. ze 

starších českých 

dějin 

20-22 On-line, PŘEMYSLOVŠTÍ KRÁLOVÉ 

 Pracovní listy 14 Co nestihneme, dodělat za DÚ 

    

Anglický jazyk - 

S1 

Pí. uč. Násirová 

Unit 17   My home 
 
Zůstává program uložený na týden od 22.3.-28.3.2021, protože se v týdnu od 29.3. 
výuka Aj  
neuskutečnila (Projektové dny.) Procvičování učiva naleznete v příloze, pošlete na můj 
email do 8.4.2021 do 16,00hod. 

Anglický jazyk – 

S2 

Pí. uč. 

Truefittová 

Budeme procvičovat lekci 19. Popíšeme si domácí mazlíčky. 

Podíváme se na video my pet. 



Příloha 4.A 5.4-11.4.2021 Hana Násirová 

Opakování učiva 

 

Odpověz krátce na otázky pomocí Yes, I can. nebo No, I can´t . 

1) Can you ride a bike ? ______________________________________. 

2) Can you draw a train ? ______________________________________. 

3) Can you sing well ? ______________________________________. 

4) Can you play chess? ______________________________________. 

Odpověz krátce na otázky pomocí Yes ,I have. nebo No, I haven´t . 

1) Have you got a dog? ________________________________. 

2) Have you got a doll? ________________________________. 

3) Have you got a lorry ? ________________________________. 

4) Have you got a sister? ________________________________. 

Odpověz krátce na otázky pomocí Yes ,I do. nebo No, I don´t. 

1) Do you like posters ? ____________________________. 

2) Do you like blue colour ? ____________________________. 

3) Do you like school ? ____________________________. 

4) Do you like beans ? ____________________________. 

Přelož tato slovní spojení: 

1) deset červených rajčat __________________________________________________ 

2) dvanáct velkých náklaďáků ______________________________________________ 

3) sedmnáct zelených míčů _________________________________________________ 

4) pomalá stará auta ______________________________________________________ 

5) kolik brambor _________________________________________________________ 

 

Pošli na můj e-mail do čtvrtku 8.4.2021 do 16 hod. 

 


