4. ročník
4. A
Vyučující: Julie Filípková

ČJ - UČ str. 133
str. 133/cv. 2 do školního sešitu
PS str. 37
M - opakování násobení a dělení - pracovní list na Bakalářích
PŘÍ - UČ str. 47 - 51 (opakovat vlastnosti látek) + zápis bude na Bakalářích
VL dějiny - UČ str. 14 - 15 (opakovat pravěk)
UČ str. 16
PS str. 10

4. B
Vyučující: Jana Vlachová

ČJ – Skloňování podstatných jmen rodu mužského
M - Písemné násobení dvojciferným činitelem, Střed úsečky a osa úsečky, Rovnoběžníky
VL – Velká Morava
PŘ – Vlastnosti látek – délka, hmotnost, teplota, čas
Červeně vyznačené jsou DÚ, které mi prosím posílejte na mail vlachova@zsdobrichovice.cz
Vyfoťte nebo naskenujte 
Úkoly
ČJ – učebnice 126/12a, 126/13 – pomocí tabulek doplňovat -i/-y – do sešitu nebo ústně –
nechám na vás
Učebnice 126/14 – písemně do sešitu
PS str. 34/2
PS str. 35 /3, 4, 5
+ používejte různé webové prohlížeče, jejichž odkazy jsem posílala
M – PS str. 9/1 – 7, Uč. 75/1, 2, 3 – písemně do sešitu
Učebnice str. 129, 130 - seznámit se s učivem, pročíst
PS str. 33, 34 - celá

VL – uč. 18 – 20 – pročíst + stručné výpisky

PS str. 12-13
V příloze je připravena křížovka (na bakalářích) – vytisknout a doplnit (klidně podle
učebnice)
Web https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/velkomoravska-rise
Video https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230010/

PŘ – učebnice 48 – 51 – pročíst + vytisknout, vyplnit pracovní listy (budou umístěny v příloze
na bakalářích), pak si je děti vlepí do sešitu

4. C
Vyučující: Dita Laudová

Český jazyk
Uč. str. 127/15 – jak oslovujeme (pane poslanče!, pane zástupce!)
128/16
133/2 – 134/4c - skloňování podst. jmen - opakování
PS str. 37
Matematika
Uč. str. 73 – 75 – procvičování pís. násobení dvojcif. činitelem
PS str. 7 – 9
M – geometrie – opakování konstrukce a výpočet obvodu trojúhelníku a čtverce
konstrukce obdélníku a výpočet jeho obvodu – uč. str. 126
PS – žlutý – str. 47/3, 4, str. 48/1, 2, 4
Přírodověda – uč. str. 52 – 55 – příroda na jaře – ekosystém park
Vlastivěda - uč. str. 16 – 17 – příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz
PS – str. 10 - 11

ANGLICKÝ JAZYK
Vyučující: Lucie Wladařová

TV PROGRAMMES
prac. sešit str. 55 cv. 2 - napiš o sobě a tvé rodině - VYFOTIT + POSLAT
DAILY ROUTINES VIDEO - poslech s porozuměním viz odkaz - napiš odpovědi do sešitu
a vyfotit
https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ
watch the video and answer the questions - dívej se na video a odpověz na otázky - celé věty
- ŘEŠENÍ POSÍLÁM DO KOMENS V BAKALÁŘÍCH
1 WHERE DOES HE LIVE?
2 HOW OLD IS HE?
3 WHAT TIME DOES HE WAKE UP?
4 WHAT DOES HE HAVE FOR BREAKFAST?
5 DOES HE GO BY BUS OR WALK?
6 HOW OLD IS HIS SCHOOL?
7 IS THE SCHOOL FOR GIRLS ONLY?
8 WHAT TIME DOES HIS SCHOOL START?
9 DOES HE LIKE BRITISH SCHOOL FOOD?
10 WHAT TIME DO THEY FINISH THEIR SCHOOL?
AND WHAT ABOUT YOU? What is your daily routine right now? Write three sentences. A co
ty? Jaká je tvá denní činnost ted´, tyto dny? Napiš 3 věty do sešitu a vyfotit

Vyučující: Petra Mejstříková Sulková
Hello!

Pokračujeme v 5. lekci.
Nebojte se, na prezentaci projektu MĚSTO dojde, až se opět potkáme ve škole. Těším se na
to, města se Vám moc povedla.
V učebnici na str.: 43/dole si zopakuj slovíčka. Jaká předložka se používá, když chci říct, že do
školy jedu na kole, autem, autobusem? Napiš věty ze strany 43/dole do sešitu a odpověz na
otázku: How do you go to school?

V pracovním sešitě str.: 43/2 - doplň cvičení. Pokus se něco podobného napsat o své třídě.
Můžeš mi poslat mailem.
Opiš si do školního sešitu slovíčka z učebnice na straně 36 nahoře a pusť si video:
https://www.youtube.com/watch?v=AgTkKGM0TWE
https://www.youtube.com/watch?v=IfT4XhfUFkk
Kdyby se něco nedařilo, napiš mi mail mejstrikova@zsdobrichovice.cz nebo zprávu 731 521
884 a já se Ti ozvu.
Have a nice time and good luck!

Vyučující: Jana Moravcová

1. Uč. s. 33 – zopakuj si slovíčka nahlas
2. Do školního sešitu odpověz na otázky pod obrázkem.
Where can you ….?(Kde můžeš….?)
How many ….? (Kolik?)
3. Do školního sešitu popiš cestu podle obrázku v pracovním sešitě na s. 41
a) Půjdeš z nádraží do restaurace.
b) Půjdeš z kina do knihovny.
Turn left = Zahněte doleva.
Turn right = Zahněte doprava.
Go straight on, past the… = Jděte rovně, kolem…

Další slovní zásoba:
Roundabout = kruhový objezd
Railroad crossing = železniční přejezd
Přejděte = cross
4. Odkaz na video - https://www.youtube.com/watch?v=IfT4XhfUFkk
Poslechni si video a ve druhé části zkus mluvit sám. Titulky Tě povedou.

