
4.A 
 

16. – 18. března 

 

Čj 

Vzory rodu středního (město, moře, kuře, stavení) 

Pracovní sešit str. 39/12. 

                       str. 42/21., 22. 

Ma 

Pracovní sešit (zelený) 2. díl str. 2/15. 

                                               str. 4/11. 

Pří 

Rostliny v lese 

Učebnice str. 40 – 43 (pročíst, prohlédnout obrázky) 

Zápis do sešitu  

Ke každému stromu nakreslete podle učebnice jednoduchý obrázek listu. 

Rostliny v lese  
Buk lesní – les bučina, plody bukvice 

Dub lesní – les doubrava, plody žaludy 

Javor mléč  

Bříza bělokorá  - bílá kůra s černými skvrnami, plody jehnědy 

 

Vl 

LIDÉ A ČAS 

Učebnice str. 66 – 70 (pročíst) 

Zápis do sešitu: 

Lidé a čas 

Minulost – doba, která už uplynula 

Století (zkratka stol.) – trvá 100 let  

Od roku 1 do roku 100 je 1. století, od roku 101 do roku 200 je 2. století atd. 

(např. 1801-1900 = 19. století) 

Tisíciletí (zkratka tis.) – trvá 1000 let (např. 1001 – 2000 = druhé tisíciletí) 

Lidé měří čas podle doby oběhu Slunce, Měsíce a Země.  

Rozlišujeme roky před naším letopočtem - př. n. l. (před narozením Krista) a našeho 

letopočtu - n. l. (po narození Krista). Počátkem našeho letopočtu je narození Ježíše 

Krista. 

Dějiny světa dělíme na pravěk, starověk, středověk, novověk a dobu moderní. 

Dějinami lidstva se zabývají vědy historie a archeologie. 

 

Aj  

Učebnice str. 42  

 čti, vyhledávej a uč se dny v týdnu  

  

Pracovní sešit  

Str. 54, cv. 1 – nemůžeš poslouchat, tak alespoň napiš dny v týdnu od pondělí do 

neděle  



Str. 54, cv.2  

Zapiš si do sešitu:  

On Monday - v pondělí  

On Mondays - v pondělky /tedy pravidelně v každé pondělí/  

Vždy používáme pouze předložku „on“.   

A zapiš si, kdo nemá, názvy dnů v týdnu jako nová slovíčka.  

  

Doporučený poslech - opakuj si a zpívej J  

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs  

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8  

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

 procvičení slovní zásoby – využití portálu Alf – přihlásit se pomocí hesla přes 

stránky školy v sekci „Testy pro žáky“   

pro kontrolu správné výslovnosti můžeš použít Překladač na Googlu 

https://www.google.com/search?q=google+p%C5%99eklada%C4%8D&oq=google+p

%C5%99eklada%C4%8D&aqs=chrome..69i57j69i64.5870j0j7&sourceid=chrome&ie

=UTF-8  
  
  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.google.com/search?q=google+p%C5%99eklada%C4%8D&oq=google+p%C5%99eklada%C4%8D&aqs=chrome..69i57j69i64.5870j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=google+p%C5%99eklada%C4%8D&oq=google+p%C5%99eklada%C4%8D&aqs=chrome..69i57j69i64.5870j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=google+p%C5%99eklada%C4%8D&oq=google+p%C5%99eklada%C4%8D&aqs=chrome..69i57j69i64.5870j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

