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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 

TÝDEN 22.03.-26.03.2021

ČESKÝ JAZYK

- Skloňování podstatných jmen rodu mužského
- učebnice strana 121 – 125
- probírání a procvičování učiva nám zabírá více času, nové učivo zatím nebudeme 

probírat

MATEMATIKA

- vztahy mezi čísly
- učebnice strana 94 – 95
- PS strana 20

ČTENÍ

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

ANGLICKÝ JAZYK

Opakujeme sloveso „have got.“ Vyplňte přiložený pracovní list. V prvním cvičení doplníte 
have nebo has. Ve druhém cvičení podle tabulky doplníte, zda daná osoba má/nemá uvedené 
věci. Ve třetím cvičení krátce odpovíte (Yes, he has/No, he hasn’t). Zašlete doplněné na můj 
e-mail a zkontrolujeme společně při hodině.  

Pracovní list je v příloze.

VLASTIVĚDA

- -shrnutí a opakování pravěku a počátku středověku
- - PL bude zaslán před on-line hodinou

PŘÍRODOVĚDA

- Ekosystém PARK
- učebnice strana 52 – 53
- nakresli na čtvrtku, kterého živočicha jsi v lese viděl (a)



TĚLESNÁ VÝCHOVA

Zde posílám odkaz na dobrovolné domácí cvičení pro děti.

https://youtu.be/BjPi-QiVnwA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma: Jarní květina

Technika: libovolná 

Vybrat si některou květinu, která je spojena s jarem a nakreslit  progresy, voskovkami 
namalovat vodovkami nebo temperami.

Hotové dílo vyfoťte a pošlete na můj email (jana.dvorakova@zsmskamyknv.cz) do 14.4 
2021. Děkuji.

mailto:jana.dvorakova@zsmskamyknv.cz
https://youtu.be/BjPi-QiVnwA


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!


