
 

 

Domácí příprava 4. A / Mgr. Lenka Müllerová 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Čítanka str. 124 – 129, 132 

Jazyková výchova: 

- pracovní sešit - str. 71/ 23,  

- str.  82/ 4 (vyhledej 5 podstatných jmen a urči rod, číslo, pád, 

vzor), doplň cvičení 5, vytvoř množné číslo ve  cvičení  6,  cvičení 7 

- připiš slova k obrázkům, 

- str. 83 – křížovka cvičení 8, 9 – doplnění správného tvaru slova do 

vět, cvičení 10 -  doplnění, barevné rozlišení slov dle vzorů žena/ 

muž  

 

MATEMATIKA:  

- pracovní  sešit str. 10  –  zkuste si vyhledat informace z jízdního 

řádu,  jednotky objemu, máme vypracovanou kartičku, děti mají u 

sebe - str.  20/ 1, 5,  

- geometrie  v  pracovním sešitě na str. 32 – do čtvercové sítě 

dorýsuj dle zadání cvičení 1, 2 - zatrhni 

- početník  –   str.  10, 13, 19/ cvičení 1, 2, str. 20 

 

 

 



 

VLASTIVĚDA: 

učebnice str. 32 – značky k počasí rozlišit si vhodnost vzhledem 

k ročním obdobím (kresba značek do sešitu), vypsat podnebí v ČR, 

učebnice str. 33 - písemně cvičení 1, 2, obkresli si svoji slepou mapku 

(máš ji v sešitě), do ní zkus zakreslit úkoly 3, 4 

Poprosím, pokud jste již tak nečinili, procvičujte si rozvoj řeči a 

jednotlivé hlásky dle vašich logopedických sešitů. Děti, máte někteří 

ještě určitě nějaké pracovní listy v zásobě ve vaší kapsičce, tak si je 

zkuste vypracovat. 

PŘÍRODOVĚDA / Mgr. Adlerová 

stále: 

učebnice – opakování / Živá příroda - od str. 56 - 60  

příroda na jaře – Ekosystém potok a řeka  

– krátké jednoduché výpisky doplněné kresbou nebo obrazovým 

materiálem 

Možno využít internetové stránky k procvičování 

 

 



 
ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová 
 

20. lekce 
- Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 42 cv. 1, 43 cv. 4 
 

English výslovnost Czech 

boil /boil/ vařit 

clean /kli:n/ očistit 

corn cob /ko:n kob/ kukuřičný klas 

I´d like … /aid like/ Chtěl bych … 

pan /pen/ pánev, hrnec 

plate /pleit/ talíř 

salt /so:lt/ sůl  

spaghetti /spa´geti/ špagety 
spoon /spu:n/ lžíce 

stir /st(r)/ zamíchat 

strainer /strein(r)/ cedník 

teaspoon /ti:spu:n/ lžička 

want /wont/ Chtít 

 
- denně procvičuj dosud probranou slovní zásobu, vždy několik 

slovíček, zkus pojmenovat věci kolem sebe  

- pracovní sešit str. 18, 19 projdi si jednotlivá cvičení a zopakuj si 
jejich řešení  

 

Můžeš si zkusit udělat test : 

http://www.anglictinaspepou.cz/testy/testy-pro-deti/anglictina/deti-
1-faze-test-4/ 
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