
4.A    Domácí výuka od 11. 5 . – 15. 5.   

ČJ   Časování sloves v čase minulém 

       Uč. 104/1a  vypište tvary sloves v minulém čase do sešitu 

       Uč. 104/ žlutá tabulka + přehled časování  (zapiš si do sešitu) 

       Uč. 104/2  doplň tvary sloves v čase minulém 

       Uč. 105/časování zvratných sloves v čase minulém –tabulka do sešitu  

     !  2.os.č.j.   myl ses , hrál sis    ! 

       Uč. 105/3,4 do sešitu podle zadání  

 PS s. 61/1 – 4 podle zadání 

M    Zlomky  

       Uč. 119/5,6,7 

  Pracovní listy na zlomky posílám každému do mailu. 

  Uč. 120/85 projdi si obrázky + zápis zlomků 

  !      2                                 3                      4                       ! 

         2                                 3                       4 

 Výpočet zlomku z daného čísla – podívej se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=jbd8IHDsM8s 

https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY 

 Uč. 120/89,10,11   

 Uč. 121 /12,13,14  

Př  Ekosystém PARK – pracovní list – opakování 

     nové: Uč. 53 – 55 Ekosystém lidských obydlí - přečíst 

     uč. 53 – hledej v obrázku živočichy podle čísel 

    uč. 55 – Dělení zeleniny  - naučit se druhy zeleniny + příklady 

VL  Pardubický kraj – pracovní list – opakování 

       nové: Kraj Vysočina – uč. s. 24 – 25 přečíst 

      zápis do sešitu –v příloze mailu + nalepit si do sešitu 

      slepá mapka  - podle uč. s. 24 do sešitu + nalepit  

 =    1 = 1  = 1 

https://www.youtube.com/watch?v=jbd8IHDsM8s
https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY


Souhrn učiva 11.5. – 15.5. 

Tento týden začneme další část B z lekce 2, kde na nás čekají slovíčka na téma rodina. Dost 
jich už znáte, jen si je rozšíříme o členy rodiny – bratranec, sestřenice, teta, strejda, 
prarodiče, rodiče, syn, dcera. 

Učebnice:  

Str. 18 – zde najdete rodinný strom, kterým se budete inspirovat a namalujete si podobný do 
svého sešitu s  vaší rodinou.  Prosím o vyfocení  a zaslání na messenger, mail.  

Pracovní sešit : 

str. 81/ 2b – My family – začínáme connect a končíme uncle. 

Str. 14/ 1 – musíte se pořádně zamyslet jak to vlastně je s těmi členy rodiny, kdo je teta, 
strejda atd. Doplníte členy rodiny. 

Str. 14/2 – najdete jednotlivé členy – je jich tam celkem 11 

           

Procvičení na jednotlivé členy rodiny:  

http://www.english-time.eu/hry/family-tree.php?zpet=dite 

 

Níže zasílám článek s obrázkem, který si můžete nalepit do sešitu, pokud máte možnost, ale 
taky nemusíte. Co ovšem by bylo vhodné, přečíst a zkusit doplnit – nemusíte přepisovat do 
sešitu, pouze si to vyzkoušejte. A dále na vás čeká křížovka, tu bych ráda viděla v sešitě, 
zajímá mě co vám výjde. Takže,  Have a fun! 

 

 

 

 

 

 

http://www.english-time.eu/hry/family-tree.php?zpet=dite


 

 

 

1. Read and write the names in the boxes. Přečti a napiš jména do políček. 

My grandpa and my grandma live on a farm. They're old. My grandpa's name is John and my 
grandma's name is Amelia.  

My  mum is  Emma. My dad's name is Ben.  

I have got one brother and a sister. My brother is 12 years old. His name is Mark. I have got 
one sister. Her name is Julia. She is 8 years old. 

My uncle and aunt live in a big town. My aunt's name is Lisa.  My uncle's name is Ted.They 
have got a daughter. She is my cousin. Her name is Alice. She likes to write letters.  

2. Unscramble family words and find the hidden message.Vylušti křížovku: / rozlušti členy 
rodiny/ 



 

 


