
    Úkoly pro domácí vyučování   od 25. 3.  -  1. 4. 2020               4.A  

ČJ   -  vzory rodu mužského – PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ 

       -  skloňování vzorů a podstatných jmen rodu mužského 

       -  psaní koncovek  

      Uč. 86/1,2,3 – do sešitu 

      Uč. 88/ 1 ,2  podle zadání 

      Uč. 89/ 3 – 7  

      Uč. 90 / 3 do sešitu 

       PS  s. 52 – 54  + PS   Deštník s. 21  - 25 

      Řešení ke  všech cvičením budu zasílat na mail. 

M  Písemné násobení dvojciferným činitelem 

    Uč. 86/11 -13    do sešitu, u slovních úloh zápis + odpověď. 

   Uč. 87/16 . 21     do sešitu 

   Listy k procvičování písemného násobení zašlu na mail. 

   Přímá úměrnost – nové učivo – vysvětlení v uč. 91/4  

    Uč. 91 / 2,3     tabulky do sešitu + doplnit  

    Rovnice – uč.  87 / 23 podle vzoru do sešitu 

    Řešení zašlu na mail. 

Př  Ekosystém POLE  uč. 38 – 39 přečíst 

     zápis do sešitu –  pokyny v mailu. 

VL   Karlovarský kraj  uč. s. 14, 15 

       zápis podle uč. s. 14  :   poloha, povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl 

      list v mailu – nalepit do sešitu  + mapka podle uč. s. 14 – vyznač krajské město, vodstvo, 

      další velká města, zajímavosti, povrch 

 

 



ANGLIČTINA - ŘEŠENÍ 16. – 23. 3. 2020 
 

UČEBNICE str. 14/2 

Good mornig. How are you? 

I´m fine, thanks. And you? 

Fine. What´s your name? 

It´s ....../jakékoliv - nebo vaše jméno/ 

How do you spell that? 

It´s    M A R T I N A. 

Thank you. And what´s your name? 

Pepa :-) 

 

cv. 3   a  -  bag, pencil, door, window, cat, boy, girl, picture, board, desk 

          an - orange, umbrella, exercise book, apple 

 

cv. 5  twenty-seven, thirty-two, thirteen, fifty-one, eighty, eighteen, thirty-nine, fifteen, forty, 

four, a hundred nebo one hundred, six 

 

cv. 6  There are three glasses.   There is an umbrella.  There is an orange.   There are three 

pens.  There is an apple.  There are two watches.  There are four boxes. There are two pencils. 

There are four desks.  There are two windows. There is a door.  Snad je to všechno z obrázku, 

měli jste napsat jen určitý počet vět, ne úplně všechny. Pozor na množné číslo správný tvar 

+ neurčitý člen nepatří před podstatné jméno, které je v množném čísle.  

 

PRACOVNÍ SEŠIT 

9/5 

2. There are two boys. 

3. There´s a picture. 

4. There are two apples. 

5. There´s a man.  

6. There are three pencils on the table. 

7. There are two glasses on the table. 

8. There´s a bag on the chair.  

/ nakonec jsem vyhodnotila, že na obrázku jsou dva kluci a jeden muž, pokud jste uvedli že 

tam jsou tři kluci nebo tři muži nic se neděje, ale pozor na množné číslo v mužích  MEN/ 



9/6 

Picture A 

1. There´s a book on the desk.  2. There are two umbrellas. 3. There´s an apple on the desk. 4. 

There´s a bag on the chair.  5. There are four pencils on the desk.  6. There are three pens on 

the desk.  

Picture B 

1. There are two books on the desk. 2. There´s an umbrella. 3. There are two apples on the 

desk. 4. There are two bags. 5. There´s a pencil on the desk.  6. There are two pens on the 

desk.  

 10/1        2. a picture, 3. a desk, 4. a window, 5. a house,  6. an orange,  7. a chair,  8. an 

umbrella,  9. a book,  10. a watch 

 

10/ 2      2. Hi, I´m Hannah.  3. How do you spell that?  4. H A double N  A H.  5.  What´s 

your telephone number?  6.  It´s 0 1 7 4 8 9 2 2 3 4 6.     7. See you later.   8. Goodbye, see 

you. 

10/3    2. Pick up your pencil.  3.  Look at the picture.  4.  Go to the board.  5. Put down your 

pencil.  6. Write on the board.  7. Say "Good morning"  8. Close your exercise book. 

11/4    twenty-two, forty, thirteen, fifty, sixty-five, seventy, a hundred, eleven, eighteen 

11/6   2. There is a cat. nebo There is one cat.   3.  There are four people.  4. There are two 

glasses.  5. There is a woman. 6. There are two watches.  7. There are six men.  8. There is 

one toothbrush. nebo There is a toothbrush.  

11/ I can      Já umím:  My name is....   What´s your name? Hello. My name is Lily. How are 

you? I´m fine, thanks.    

2  -     four, twenty-seven, eighty-three, eighty-five 

3  -     What´s your phone number?  It´s 6589224. 

4  -   child / children,   man / men,   glass / glasses 

str. 65 / 2  

1. Margaret Rose Parker. 

2. Margaret 

3. She hasn´t got a nickname. 

4. She is twelve. 

5. It´s about 100km. 

65/ 3  

1. hi   2. How  3.  thanks. 4. Fine. 5.  later.  6. Bye.  7.  morning 8. are  9. thanks. 

10.  fine  11.   sir    12. See 13. Goodbye  

 

 



ANGLIČTINA      23.3. – 27.3  

 

UČEBNICE:  na str. 12 máme bubliny ke čtení. Vím, že čtení v AJ je náročné a mnozí z 

rodičů AJ neumí, tady bych apelovala, aby si děti zkoušely bubliny číst nahlas, aby ztratily 

ostych.  Strany 12 a 13 jsou v této knize informativní jde o to aby děti měly představu, jak to 

chodí v jiné zemi např., co se týče školství, kultury, - je to kapitola spíše o povídání. K této 

části jsou v PS i slovíčka, která se děti nemusí učit, jen musí vědět, že když se v této části s 

nějakým novým setká, kde jej najít. Dobře při výslovnosti funguje i google translate - kde je 

ikonka amplionu hned vedle ikonky mikrofonu pro výslovnost. 

 https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=hello, a 

nebo oficiálnější 

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ kde najdete dvojí výslovnost modrá barva pro 

britskou a červená pro americkou 

 

str. 13 v cv. 1 jsou symboly, které jsou spojeny s matematikou, tyto symboly přepsat do sešitu 

a výslovnost nahlas: 

+ 

plus /plʌs/     https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/plus1_1?q=plus 

- 
minus /ˈmaɪnəs/ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/minus_1?q=

minus 

x 
times /taɪmz/  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/times_1?q=time

s 

:  

divided by  /dɪˈvaɪdɪd baɪ/ výslovnost je na 2x    

                             https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/divided?q=d

ivided    

                             https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/by_1?q=by 

= 
equals  /ˈiːkwəl/   https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/equal_2?q=e

quals 

cv. 2 také do sešitu + doplnit znaménka nebo čísla, která chybí je to propojené s matikou. 

cv. 3 je ukázka jak se máme ptát : What´s seven times five?  a odpověd´ je Seven times five 

equals thirty-five.  Stejným způsobem napište 4 příklady, které si vymyslíte a napíšete na ně i 

odpovědi.  

str. 81/ zapište ve zkratce odpovědi do sešitu 

1- How many of these are there in the picture? - Kolik je věcí na obrázku, které jsou vypsané 

v tomto cvičení. Používáme fráze There is/ are.... 

2- What is on the teacher´s desk?  - Co má učitel na stole?    

https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=hello
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/plus1_1?q=plus
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/minus_1?q=minus
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/minus_1?q=minus
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/times_1?q=times
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/times_1?q=times
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/divided?q=divided
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/divided?q=divided
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/by_1?q=by
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/equal_2?q=equals
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/equal_2?q=equals


3a - Find something in the picture beginning with these letters: Najdi na obrázku věci které 

začínají na daná písmena... 

3b - How many things can you find beginning with these letters? Kolik věcí najdeš která 

začínají těmito písmeny.... 

4 - What letters of the alphabet can´t you see on the poster?  Která písmena abecedy na 

plakátě nevidíš? 

5 - What are the answers to the maths questions on the board? Jaké jsou výsledky příkladů, 

které vidíš na tabuli? 

Dále na zpestření a naučení / dobrovolné, ale určitě pustit, mluvit a ještě jednou/  básnička ze 

str. 78/3a  https://www.youtube.com/watch?v=f0I-940eqGo 

 

POSLECH NA OPAKOVÁNÍ  

Animals: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MgXPC6USro  

Do sešitu  + překlad – funky monkey,     angry octopus,      clucky chicken,       wild tiger 

 

Weather: 

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

Numbers: 

https://www.youtube.com/watch?v=aRFFriLr7Zs&t=120s    

 

 

Bye-bye and take it easy!!!!!     
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https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc
https://www.youtube.com/watch?v=aRFFriLr7Zs&t=120s

