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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4.ročník

TÝDEN  23.11.-27.11.2020

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po v

- učebnice cv. 1-4/61  5/62

- PS 1/19   2,3/22   1,2/21   3/22

- budeme pracovat podle zadání v hodinách

Matematika

-čísla větší než 10 000

- učebnice strana 47,48,49,50

-PS strana 24

- budeme pracovat podle zadání v hodinách

Čtení

- pokud nemá dítě rozečtenou nějakou knihu, ať si nějakou rozečte, do Vánoc z ní budeme 
dělat zápis z domácí četby



Anglický jazyk

Vyplňte následující cvičení a vypracovaný list mi zašlete na e-mail 
(marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz).

1. Stejnou barvou vybarvi slova opačného významu.

long wrong fast short big cheap
expensiv

e
right small slow heavy light

2. Odpověz na otázku krátkou odpovědí.

Is it cheap?                          ______________________________

Is it long?                             ______________________________
                                                
Are they small?                  ______________________________

Are they heavy?                 ______________________________

3. Kresli obrázky podle zadání.

The blue pencil is short.      The green ruler is long.

The new car is small. The old car is big.

These presents are expensive. These presents are cheap.

                                           

4. Přelož věty.



Toto auto je drahé.

______________________________________________

Tento míč je lehký.         

______________________________________________

Tyto knihy jsou levné.

______________________________________________

Toto pravítko je dlouhé.              

______________________________________________

Tyto svíčky jsou špatné.                       

______________________________________________

Přírodověda

-opakovat učivo – živočichové

-Příroda na podzim – U lidských obydlí

- učebnice strana 24 – 26

- výpisky budou mít děti před hodinou v e-mailu

- vytvořit obraz (čtvrtka A3)s popisem přírody na podzim (vysvětlím v hodině)

-PS strana 14

Vlastivěda

-opakovat řeky, povrch, kraje

- mít hotové výpisky k učivu Počasí a podnebí

- nové učivo: Půda a zemědělství

                        - učebnice strana 29 -31

                        - výpisky budou mít děti v e-mailu před hodinou



Angličtina

Vyplňte následující cvičení a vypracovaný list mi zašlete na e-mail 
(marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz).

1. Stejnou barvou vybarvi slova opačného významu.

long wrong fast short big cheap
expensiv

e
right small slow heavy light

2. Odpověz na otázku krátkou odpovědí.

Is it cheap?                          ______________________________

Is it long?                             ______________________________
                                                
Are they small?                  ______________________________

Are they heavy?                 ______________________________

3. Kresli obrázky podle zadání.

The blue pencil is short.      The green ruler is long.

The new car is small. The old car is big.

These presents are expensive. These presents are cheap.

                                           

4. Přelož věty.

Toto auto je drahé. ______________________________________________

Tento míč je lehký.         ______________________________________________

Tyto knihy jsou levné. ______________________________________________

Toto pravítko je dlouhé.              ______________________________________________



Tyto svíčky jsou špatné.                       ______________________________________________


