4. ročník
Český jazyk – Skloňování podstatných jmen rodu středního
Učebnice str. 102-107 ústně
Str. 104/3 a, b-vypiš podstatná jména rodu středního v 1. os. č. j. a urči vzor-do domácího
sešitu (úkol zašlete zpět ke kontrole)
PS str. 32, 33/5
Online test - Vzory podstatných jmen rodu středního
https://forms.gle/eZEBi6j674YdFMN68
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninovedarecky/cviceni1.htm

Matematika
Nová učebnice pro 4. ročník 1. díl: Opakování
PS str. 3/3, 6 a str. 4/9, 12, 15
Slovní úlohy str. 4/7, 11 – do domácího sešitu (úkol zašlete zpět ke kontrole)
Online test - Násobení a dělení zpaměti
https://forms.gle/fAEYyVbChUg5atou6
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla-2/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecnehodovani/priklady1.htm

Přírodověda
Živočichové na poli – uč. str. 62 - 65, PS str. 22 - 24
https://www.youtube.com/watch?v=jlWhLcAFzsw

Vlastivěda
Kraje ČR – Středočeský kraj – uč, str. 45 - 46
https://www.youtube.com/watch?v=xUBgAUdNMko
https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4

Anglický jazyk
Otevři si školní sešit, napiš si datum a nadpis My town - Mé město
Vytiskni si a vyplň nebo opiš do sešitu slovní zásobu ze slovníčku str. 8.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_slovnicek_pro_dys
lektiky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Novou slovní zásobu se nauč.
Učebnice - str. 20 - připomeň si význam předložek:
next to = vedle, u
opposite = naproti
Pusť si nahrávku č. 26 - poslouchej, opakuj, přečti a přes podložku zaškrtni True - pravda/
False – lež.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_26.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Pusť si nahrávku č. 27 a zkontroluj své odpovědi.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_27.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Učebnice str. 20 - dole - opiš si 4 věty do sešitu a napiš k nim český překlad - zkontrolujeme
na on-line hodině.
Učebnice str. 21 - napiš si do sešitu:
Excuse me. Where´s my hotel, please? Promiňte. Kde je, prosím, můj hotel?
Prohlédni si stránku a ujisti se, že víš, co znamenají jednotlivá místa na mapě města - pokud
nerozumíš nějakému názvu budovy, podívej se do slovníčku.
Poslechni si nahrávku č. 28 a pomoz Spikovi (Spike - chlapec dole) najít jeho hotel - písmeno
hotelu si zapiš do sešitu - zkontrolujeme na on-line hodině a společně najdeme i hotely pro Jet
a Kat.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_28.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Pracovní sešit str. 20 - vypracuj cv. 1 - 3 vyfoť a pošli do pátku 15h své vyučující nebo vlož
přes Classroom
Pracovní sešit str. 21 - vypracujeme na on-line hodině.
nicholls@zstgmpodebrady.cz
kurkovaa@zstgmpodebrady.cz
rusova@zstgmpodebrady.cz
klabanova@zstgmpodebrady.cz

Online výuka přes Google meet - obdržíte odkaz a instrukce
4. A Po 9,00 a 10, 00 Út AJ 9,00 a 10, 00 St 9,00 Čt 9,00 a 10, 00 Pá 9,00
4. B Po 10,00 a 11,00 Út 10, 00 a 11,00 St AJ 11,55 Čt 10,00 a 11, 00 Pá 10,00
4. C Po 9, 00 a 10, 00 Út 10, 00 a AJ 11, 00 St 9, 00 a 10, 00 Čt 9,00 a 10, 00 Pá 9, 00
4. D Po, Út, St, Čt, Pá 9,00 a 10,00, Út AJ 11,00
4. E Po 8,30 a 9,30 Út 8,30 a AJ 11,00 St 8,30 a 9,30 Čt 8,30 a 9,30 Pá 8, 30

Žáci jednotlivých tříd pracují podle doplňujících pokynů svých třídních učitelek.

