
 

Domácí vzdělávání – 4. A / Mgr. Müllerová 

Týden 6. dubna – 8. dubna  

Čítanka str. – 113, 123, 127 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA: 

- opakujte vzory rodu mužského životného/ neživotného ústně 

- pracovní sešít str. 52/ 27, 53/ 28  vypracujte 

- malý sešit – doplňovací cvičení k vyjmenovaným slovům nalepená 

cvičení 

MATEMATIKA: 

- početník str. 6 

- pracovní sešit str. 8/ 5, 6, 8 (složte si číslice z vašich vyrobených 

kartiček a přiřaďte si, než doplníte), str. 8/ 4, 5, 6 

VLASTIVĚDA: 

Vypsat si do sešitu státní symboly ČR ze str. 15.  

Nad mapou ČR – povrch (barvy světlejší/ tmavší dle typu krajiny 

pahorkatiny/ roviny/ vrchoviny/ hornatiny/ hraniční pohoří, nížiny/ 

vysočiny (do sešitu zakresli žlutý obrázek ze str. 23), na mapě 

vyhledej tři nížiny a tři pohoří a napiš je do sešitu.  

14. dubna – 17. dubna 2020 

Čítanka str. 114 – 117 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA: 

- pracovní sešit str. 54 vypracovat, úkol c) zapiš jednoduše do malého 

sešitu z informací, které sis vyhledal,  



- dokonči si doplňovací cvičení vyjmenovaných slov (listy) 

MATEMATIKA: 

- početník str. 7 

- pracovní sešit str. 9/ 2, str. 11/ 1, 2, str. 19/ 1, 2 (máme kartu 

s jednotkami hmotnosti – opakování) 

VLASTIVĚDA: učebnice str. 25 – 27 - ukazuj si a najdi na mapě – zapiš 

si do sešitu pohoří, nejvyšší horu, podtrhej si barevně 

Přírodovědu jste dostali v sešitech, které jste si odnesli. Standovi bylo 

vše přeposláno a Míťa vše dostane znovu poštou, Jitušce jsme také 

zaslali kontakt na webové stránky. Užijte si dle možností Velikonoce, 

pozdravuju děti.  

ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová: 
- denně procvičuj dosud probranou slovní zásobu, vždy několik 

slovíček, zkus pojmenovat věci kolem sebe  

Zopakuj si abecedu: 
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo 

- Vyhláskuj své jméno a příjmení  
Zopakuj si odpovědi: Ano, já mám. /Ne, já nemám. 
https://www.youtube.com/watch?v=qAFZU1qliJI 

- odpověz na otázky učebnice str. 9 cv. 3 
- přečti a přelož nahlas text v učebnici str. 8 cv. 1 
- napiš anglicky Já sem kluk.; Ty jsi holka.; On je žák.; Ona je 

učitelka.; My jsme rodina.; Vy jste rodina.; Oni jsou rodina.  

- napočítej nahlas do 20, dej pozor na výslovnost, nakresli příšeru 
a popiš ji, inspirovat se můžeš na str. 10,11 v učebnici 

 
Můžeš si zkusit udělat test : 

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

1-faze-test-2/ 
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