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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 04.01.- 08.01.2021

Dobrý den,

posílám učivo, které budeme probírat příští týden při on-line hodinách. Úkoly ať děti 
nevypracovávají dopředu. Každý den při on-line hodině některá cvičení uděláme spolu a 
některá jim zadám na další hodinu. Novou látku jim v hodinách budu vysvětlovat.

Po každé on-line hodině posílám dětem na e-mail úkoly, které mají do příští hodiny udělat.

Toto je pouze informace pro vás, na čem budeme s dětmi během příštího týdne pracovat.

Pokud budete mít nějakou nejasnost, určitě pište nebo volejte.

S pozdravem L. Klausová

ČESKÝ JAZYK

- slovní druhy
- učebnice strana 72-76
- PS strana 25,26,27

MATEMATIKA

-písemné dělení se zbytkem

-učebnice strana 41,42,43

-minutovky 2.díl- strana 24

ČTENÍ

- čítanka strana 72 – 79

ANGLICKÝ JAZYK

Milé děti, 

zopakujte si slovníček k lidskému tělu a vyplňte prosím přiložený pracovní list z přílohy. 
Vypracovaná cvičení mi zašlete na mail (marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz).

VLASTIVĚDA

-doprava v ČR – učebnice strana 36 -38

mailto:marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz


-cestujeme po kulturních památkách a přírodních zajímavostech- učebnice strana 39 – 42

-výpisky budou mít děti ve svých e-mailech před online hodinou

PŘÍRODOVĚDA

- ekosystém les – učebnice 29 – 33
- PS strana 17 - 21



1.  What´s this in the human body? (jumbled words - přesmyčky)

GLE - _______________                     EHAD - ________________

DYBO - _______________                  HDAN - ________________

MAR - _______________                   OOTF - _________________

GRINFE - ______________

2. Look at the monster and complete the sentences. (doplň věty)

This monster is a girl. Her _______ 

is Peggy. She has got a very big 

green ________ and two big eyes. 

She has got two big black 

________, too. She has got a little 

body. She has got long _________ 

and short legs. She has got big 

________ and _________ feet.

head

hands

ears
namearms

little



3. Look at the picture and write about the monster. (popiš příšeru)

        This monster is a boy. His name is Joe. 

     He has got………………………………………




