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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 15.03.-19.03.2021

ČESKÝ JAZYK

- Skloňování podstatných jmen rodu mužského
- učebnice 120 – 125
- PS 1,2/34   3/35

MATEMATIKA

-jednotky času
- učebnice strana 85
-PS strana 14,15
- číslo milion
- učebnice 86
-PS strana 16

ČTENÍ

Čtení s porozuměním – texty budou zadávány v on – line hodinách.

ANGLICKÝ JAZYK

Opakujeme části těla a sloveso „have.“ Vypracujte přiložený pracovní list:

1. Prohlédněte si kresbičky ufonů a napište, zda mají/nemají uvedené vlastnosti (např. He 

has got a big smile; She hasn’t got a cat).

2. Odpovězte na otázky podle obrázků.

3. Popište ufona.

4. Vyberte si jednoho ufona, kterého popíšete do sešitu (při hodině pak budeme hádat, koho 

jste si vybrali).

Vypracovaný pracovní list zašlete na můj e-mail. Správné odpovědi si zkontrolujeme při 
hodině. 



VLASTIVĚDA

- Velkomoravská říše
- učebnice strana 77,78

PŘÍRODOVĚDA

- Teplota, čas
- učebnice strana 50, 51
- PS strana 26,27,28



1. Look at the aliens and complete the sentences with the correct form of the VERB TO   
HAVE in the AFFIRMATIVE or NEGATIVE:

He _____________________ a cat.
He _____________________ two mouths.
He _____________________ three eyes.
He _____________________ big ears.

He ___________________ big eyes.
He ___________________ a gun.
He ___________________ four ears.
He ___________________ a happy smile.

2. Look and answer:

Does he have a big mouth?            Do they have a spaceship?             Does she have pink hair?
___________________              __________________                __________________
Does he have seven teeth?            Do they have antennas?                 Does she have three feet?
___________________              __________________                ___________________
Does he have three arms?             Do they have six eyes?                  Does she have small lips?
___________________              __________________                ___________________

3. Describe this alien:                                 4. Choose one alien and describe it
                                                              to your friend. He/she will try to 
                       ________________                discover which one you chose!

                       ________________ 

                       ________________

                       ________________

 DRAW
I’m a purple alien. I have a big 
head, four eyes, three mouths
and two noses. I don’t have 
any antenna but I have five 
ears!


