
 

 Domácí vzdělávání – 4. A / Mgr. Müllerová 

Týden 23. 3. – 27. 3. 2020: 

ČESKÝ JAZYK: 
Čtení – čítanka str. 104, 105, 108 
Jazyková výchova  
Učebnice str. 64 – 65 rozdělování životnosti/ neživotnosti 
podstatných jmen rodu mužského, seznamování se vzory 
podstatných jmen rodu mužského – využití cvičení 1, 2 
Pracovní sešit ČJ str. 50, 51 
 

MATEMATIKA: 
Pracovní sešit – str. 6 písemné násobení, dělení jednociferným 
dělitelem 
Opakovat podle karty jednotky délky, seznamovat se s římskými 
číslicemi do 20 
 

VLASTIVĚDA: 
Do sešitu krátce zapsat ze str. 9 – 12 informace o krajích, mají mapku 
krajů – viz předchozí zápisy 
Pročíst str. 15 – státní symboly 
 
ANGLICKÝ JAZYK: 

Žáci 3. – 5. ročníku procvičují průběžně v souladu s učivem 

v učebnici a pracovním sešitě. Prosím uvědomte si, že žáci mají 

3hodiny týdně, 1 lekci se učíme a procvičujeme cca 2 týdny, podle 

náročnosti učiva. Slovní zásobu procvičujte denně.  

Sloveso „to be“ – být ve všech osobách.  

I am – já jsem  We are – my jsme  

You are – ty jsi  You are – vy  jste 

He is – on je  They are – oni jsou 



She is – ona je 

It is – ono je 

 
Otázky? 

How old are you?  Jak jsi starý? 

Where are you from?  Odkud jsi? 
What´s your name?  Jak se jmenuješ? 

What´s your surname? Jaké je tvé příjmení? 
What time is it?   Kolik je hodin? 

What´s your adress?  Jaká je tvá adresa? 

 
I am (tvoje jméno). – Já jsem (tvoje jméno). 

I am ten. – Je mi 10.  

I am from the Czech republic. – Já jsem z České republiky.  
I am Czech. – Já jsem Čech.  

My name is (tvoje jméno). – Moje jméno je (tvoje jméno). 

My surname is (tvoje přijímení). – Moje přijímení je ……………… 
 

Sloveso „mít“ ve všech osobách. 

 
I have got – já mám   We have got – my máme 

 

You have got – ty máš  You have got – vy máte 
 

He has got – on má   They have got – oni mají 

She has got – ona má 
It has got – ono má 

 

I have got brother. – Já mám bratra. 
I have got sister. – Já mám sestru.  

 

Přivlastňovací zájmena. 

 

My – můj, moje     Its – onoho 

Your – tvůj, tvoje i váš, vaše   Their – jejich 
Her – její      Our – naše 

His – jeho 

 



 

Abeceda.  

- hláskuje své jméno 
 

Číslovky 0 - 20. 

 

Barvy. 

 

Měsíce v roce. 

 

Dny v týdnu. 

 

Čas. 

- Upřednostňuji užívání digitálního času tj. číslovky do 100 
 

Roční období. 

 

Oblečení. 

 

Ovoce a zelenina. 

 

Jídlo 

 

Slovní zásoba: 

 
UNIT 19 – LEKCE 19 

English výslovnost Czech 
air /e(r)/ vzduch 

allergic to /e´ledžik tu/ alergický na 
beach /bi:č/ pláž 

bring back /brin bek/ přinést zpátky 
cute /kju:t/ roztomilý 

dirty /d(r)ty/ špinavý 
every day /evri dei/ každý den 

farmer /fa:m(r)/ farmář, zemědělec 

funny /fani/ legrační 



fur /fu(r)/ srst 

its /its/ jeho 
learn /lrn/ učit se 

love /lav/ milovat 
park /pa:k/ park 

really /rieli/ opravdu 
remote control /rimout kontrol/ dálkové ovládání 

roll over /roul ouv(r)/ převalit se 
sometimes /samtaimz/ někdy 

stick /stik/ klacek 

wet /wet/ mokrý 
In the air /id dí er/ ve vzduchu 

 

 

 


