4. ročník

Český jazyk
Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná PS str. 13 -16
Učebnice str. 40/ 2 do školního sešitu (úkol zašlete zpět ke kontrole)
Stavba slova (procvičování) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Matematika
Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem PS str. 23 – 27
25/5 do školního sešitu (úkol zašlete zpět ke kontrole)
https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-12/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-8/
Vypracuj a odešli on-line test do 23. 10., hodnocení uvidíš hned ty i paní učitelka
https://forms.gle/gFSYesMwXdWyCUHV8

Přírodověda
Podzim v přírodě str. 23 – 25, PS str. 11 – 12
Domácí mazlíčci PS str. 14

Vlastivěda
Učebnice str. 16 – 18 Obyvatelstvo ČR, PS str. 17 -18
str. 19 – 22 Povrch ČR, PS str. 19, 20/3, 4
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika

Anglický jazyk
Učebnice - str. 10 poslechni si písničku:
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_13.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Napiš si datum a nadpis There is/There are do školního sešitu.
Pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=BDP2bdwiRJ8

str. 10 vypracuj odpovědi na otázky pod textem písně, vzor:
Is there a big ghost on the bed? Podívej se na obrázek. Je velký duch na posteli? V tomto
případě ano, odpověď bude kladná. Yes, there is. Kdyby na posteli nebyl, odpověď by byla:
No, there isn´t. V případě, že otázka začíná: Are there…? V odpovědi musí být: Yes, there
are. /No, there aren´t. (Little – malý, Big – velký, Ghost - duch)
Pracovní sešit - str. 10
On-line test – najdi správnou odpověď – vypracuj a odešli do 23. 10., hodnocení uvidíš
hned ty i paní učitelka
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhiNci3XyE2gsjAOLmITFafHXdlM2p04Kjxj1AoHfq-OAA/viewform?usp=sf_link

Online výuka přes Google meet - obdržíte odkaz a instrukce
4. A 20. 10. 9:00 hod.
4. B 20. 10. 10:00 hod.
4. C 21. 10. 1. skupina (č. 1 – 12) 9:00 hod.
2. skupina (č. 13 – 24) 10:00 hod.
4. D 21. 10. 1. skupina 9:00 hod.
2. skupina 10:00 hod.
4. E 22. 10. 9:30 hod.
Žáci jednotlivých tříd pracují podle doplňujících pokynů svých třídních učitelek.

