
Domácí příprava 4. A / Mgr. Lenka Müllerová 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Čítanka str. 130 – 131, 133 – 135, 142, 145 

Jazyková výchova: 

- pracovní sešit str. 90 - opakuj si desatero druhů slov (přiřaď k nim čísla jejich 

pořadí), vybarvi slova v obrázcích dle zadání, 

 str. 9/ 23, 24 (zopakuj si pádové otázky – máš kartičku, střídej barvy při 

spojování podstatných jmen se vzory), 

str. 92/ 25, 26 (doplň, vyhledej slovesa, podtrhni vlnovkou, dokonči a dopiš věty, 

zahraj si hru a dobře používej sluchovou paměť), vylušti křížovku 

- učebnice – str. 68 (ústně odůvodňuj koncovky podstatných jmen), vyber si 

jedno cvičení a napiš ho do malého sešitu 

 

MATEMATIKA:  

- pracovní sešit str.  20/ 2, 3, 4, 6 (opakuj jednotky objemu), 9/3, 4 (pracuj 

v tabulce),  

- str. 11/3, 4 (pracuj s diagramy a zapiš do tabulky, zatrhni správnou odpověď), 

- 19/ 5, 6, 7 (opakuj jednotky hmotnosti), 

početník – str. 11 (písemně dělíme),  

převody jednotek hmotnosti/ objemu str. 20/ 1, 2, 3, str. 21/ 1, 2 (příklady se 

zlomky vynechejte),  

geometrie str. 30 zopakuje podmínky trojúhelníkové nerovnosti, cvičení 3 je 

nutné kružítko( pokud děti doma nemají  neplňte, pokud ano vyberte si pouze 

jedno ze zadání)   

 



 

 

VLASTIVĚDA:  

učebnice str. 34 – přečti si a vypiš z druhého žlutého rámečku složení půdy, 

vypiš druhy půdy, typy půdy do sešitu, nezapomeň nadpis, prohlédni si půdu 

venku, na zahrádce, 

str. 35 – prohlédni si mapku zemědělství v ČR, zapiš  si, jak se  nazývá málo 

úrodná půda na horských loukách, ve vysočinách, v nížinách, 

- obkresli si slepou mapku a zakresli si podle barev vysočiny, nížiny v kraji, kde 

bydlíš, zkus vybrat a jednoduše zakreslit z vysvětlivek obrázky výskytu rostlinné 

a živočišné výroby    

 

PŘÍRODOVĚDA / Mgr. Adlerová: 

Učebnice –opakování- Živá příroda- od str.61-65, příroda v létě – Ekosystém 
pole, průběžné opakování probraného učiva 

–krátké jednoduché výpisky doplněné kresbou nebo obrazovým materiálem 

Možno využít internetové stránky k procvičování. 

 
ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová 
  

- denně procvičuj dosud probranou slovní zásobu, vždy několik slovíček, 
zkus pojmenovat věci kolem sebe 

- zkus najít co nejvíce možných odpovědí na otázku: Jak se máš? /How are 
you? I am sick. I am ill. I am happy. atd./, učebnice str. 22, napiš je do 
slovníku 

- zopakuj si v učebnici na str. 23 cv. 4 krátké odpovědi Ano, to je. Ne, to 
není.  

- zkus si anglicky napsat deníček /stačí jednoslovný záznam/, můžeš 
pracovat se slovníkem a doplnit obrázky 

př. Monday:  Morning – breakfast, learning 
Afternoon – lunch, game 



Evening –  dinner, watch TV  
Night - sleep 
Evening –  dinner, watch TV  
Night - sleep 

 
 


