4. ročník
Český jazyk
Skloňování podstatných jmen rodu ženského – učebnice str. 110, 111 (ústně)
Učebnice str. 111/2 a, b - napiš do školního sešitu (úkol zašlete zpět ke kontrole)
PS str. 33/1
Čítanka str. 45 (čtení nahlas), báseň Sedm psíků str. 47 (naučit zpaměti, zapsat název a autora
do sešitu Čtení + obrázek)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/vzory/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/neposednezabky/cviceni1.html
https://ukolnicek.cz/vzory-stredniho-rodu-online-cviceni/

Matematika
4. ročník – 1. díl: str. 5, 6, 7
PS str. 6/25 - do školního sešitu (úkol zašlete zpět ke kontrole).
Geometrie – PS str. 9/1, 2, 5
Do sešitu Geometrie str. 9/4 (úkol zašlete zpět ke kontrole).
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-11/

Přírodověda
Rostliny vod a bažin – učebnice str. 67, 68; do sešitu zapsat nadpis kapitoly a zakreslit
leknín (str.68), PS str. 24/1, 2
https://www.youtube.com/watch?v=5BE2OPkTCTg
online test: https://forms.gle/FJUfUNLQNexHUxZN7
https://forms.gle/MiJ6JvTy8o5uYknJ9

Vlastivěda
Kraje ČR – učebnice str. 46–50 ústně
PS str. 24/1, 2
Online test: https://forms.gle/52cvND4D2SU8sn3v7
https://www.youtube.com/watch?v=OfaYJDxYuag

Anglický jazyk
Do školního sešitu si napiš datum a nadpis
My town/ city/ village – Northbury, Edinburgh, Littleton
Vytiskni si a vyplň nebo opiš do sešitu slovní zásobu ze slovníčku - zápisníku str. 9.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_slovnicek_pro_dyslektiky.p
df?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Novou slovní zásobu se nauč.
Učebnice - str. 22 – přečti si tři krátké texty o místech ve Velké Británii (Pozor na výslovnost
hlavního města Skotska EDINBURGH /Edənbərə/) a poslechni si k nim nahrávku.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_29.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Do školního sešitu odpověz na otázky 1-7. Zkontrolujeme na online hodině.
Český překlad otázek: (1)Kde je hrad? (2) Kde je jen jeden obchod? (3) Kdy je trh
v Northbury? (4) Kolik je v Littletonu kostelů? (5) Kolik je biografů v Northbury? (6) Je
v Littletonu škola? (7) Jsou v Edinburghu muzea?
Pracovní sešit str. 22 - vypracuj cv. 6 – doplň do textu o městě Bridgeton slova z nápovědy.
Cvičení 7 – Napiš dle vzoru předchozího cvičení několik vět o svém městě čí vesnici. Obě
cvičení vyfoť a pošli do pátku 15h své vyučující na mail nebo vlož přes Classroom.
Pracovní sešit str. 23 - vypracujeme na online hodině.
Učebnice - str. 23 – příběh na pokračování, část 4 - slovní zásoba:
telephone book = telefonní seznam
for old book go to … = pro staré knihy jděte do / k …
a book about … = kniha o …
just an old story = jen starý příběh
finally = nakonec
suddenly = náhle
Poslechni si nahrávku v celku a potom s opakováním
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_30.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_31.mp
3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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 AJ 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 10, 00 a AJ 12, 00 Čt 10,00 a 11, 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.

