
 

Domácí vzdělávání - 4.A / Mgr. Müllerová 

Týden 30. 3. – 3. 4. 2020: 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Čtení / čítanka str. 109 -  112 

Jazyková výchova  

- učebnice str. 61/ 3 (opakování přiřazování vzorů podstatných jmen rodu 

středního) ústně, 

- str. 63/ 2 (opakování přiřazování vzorů rodu ženského) ústně, 

- pracovní sešit str. 52/ 25, 26  - vždy si u slov nejprve vyskloňujte podstatné 

jméno rodu mužského, zdůrazněte si životnost/ neživotnost, potom vyberte vzor  

-  u vzoru pán je důležitá odlišnost psaní i/ y 

 v 1., 4., 7. pádu (vypracovat) 

Pozdravuji děti, poslala jsem Vám malý sešit s listy k doplňování vyjmenovaných 

slov, nemusíte vše doplnit hned, ale rozvrhněte si práci i do dalšího týdne.  

 

MATEMATIKA: 

- pracovní sešit  str. 8 římské číslice  –  cvičení  1, 2, 3  vypracovat  –  vyberte si 

číslice, které zvládnete (budu ráda, když si vytvoříte kartičky od I do XX), 

skládejte si řadu vzestupně a sestupně a čtěte si ji, 

- str. 18/ 1, 2 vypracovat  

- početník nový str. 4, 5 – komu to nepůjde, pište si písemnou formou pod sebe 

vedle na papír, jak jste zvyklí 

 

 



VLASTIVĚDA: 

- z učebnice str. 9 – 12 velmi krátký zápis do velkého sešitu (ukažte, jak si samy 

vyhledáte a zapíšete),  

str. 15 prohlédnout si státní symboly ČR  

 

ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová 
 

- přečti nahlas lekci 1 nebo 2 v učebnici, přelož 
- napiš anglicky: 2 pozdravy, 2 čísla větší než 12, 2 barvy, 2 členy rodiny, 2 

zvířata, 2 části těla, 2 dopravní prostředky, já jsem, já mám 
- řekni: Jsem žák. Jsem Čech. Jsem z České republiky. Mám bílého psa. Mám 

kolo.  
- procvičuj každý den, dosud probranou slovní zásobu a sloveso být ve všech 

osobách -> viz. učivo výše 
 

Zazpívej si píseň Hlava, ramena, kolena, palce: 
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

 
Procvičovat můžeš zde: 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/my-family/family-photography/exercises.html 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/parts-of-the-body/body-parts-2/exercises.html 

 
Můžeš si zkusit udělat test : 

http://www.anglictinaspepou.cz/testy/testy-pro-deti/anglictina/deti-1-faze-test-1/ 
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