4. ROČNÍK
PONDĚLÍ 9.11.2020
M

ČJ

VL



TABULKA - na tento týden máš zadaný sloupec 4 (A – Z), zadání máš na webových
stránkách (Materiály k předmětům – Matematika – Kouzelná matematika). Pracuj na
tabulce průběžně v celém týdnu.
 Uč. str. 31 – zaokrouhlování na stovky: vždy pamatuj na to, že je důležité se dívat na
číslici zapsanou na místě desítek!
– je-li na místě 0,1,2,3 nebo 4 – zaokrouhlujeme směrem dolů, tedy 247 ≐ 200 – počet
stovek zůstává stejný a na místo desítek a jednotek dopíšeme nuly, jelikož
zaokrouhlujeme na celé stovky.
– je-li na místě 5,6,7,8 nebo 9 – zaokrouhlujeme směrem nahoru, např. 479 ≐ 500 –
počet stovek se změnil o 1, protože na místě desítek byla číslice 7, napíšeme tedy 5 na
místo stovek a na místo desítek a jednotek dopíšeme nuly – zaokrouhlujeme zase na celé
stovky.
 Uč. str. 31/1 – sešit M – školní
 Uč. str. 31/2 – neodhaduj, jen správně vypočítej a poté výsledek zaokrouhli na celé
stovky. Jedná se o slovní úlohu, proto nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď – vše
napiš do M- školní
 PS str. 14/14 a), b)
Celý týden budeme procvičovat vyjmenovaná a příbuzná slova. Zopakuj si řady
vyjmenovaných slov, plň zadané úkoly, procvičuj vyjmenovaná slova i online na
webuproskoly.cz
zopakuj si vyjm. slova po V
- PS str.29/2
- Učebnice st.34 /2 nauč se význam slov a správné psaní i/y
- Učebnice st.34 /3 vypracuj do sešitu ČJ-D
 Viz. PL a týdenní plán – máš vložené v sešitě
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připoj se na online hodinu – 8:00 – 8:45 –tým 4. ročník - Nováková
uč. str. 15 – přečti si text.
o Slovíčka:
 Chess – šachy
 Together – spolu
 Make cakes – pečeme dorty
 Help – pomáhat
 Fishing – rybaření
o Otázky – napiš si otázky do sešitu a napiš k nim i odpověď.
o Can you play chess? – Umíš hrát šachy?
 Odpověď: Yes, I can. – Ano, umím. / No, I can’t. – Ne, neumím.
o Who helps you with your homework? – Kdo ti pomáhá s úkoly?
 Odpověď: (člen rodiny)
o Do you like fishing? – Máš rád rybaření?
 Odpověď: Yes, I do. – Ano, mám. / No, I don’t. – Ne, nemám.
o Where do your grandparents live? – Kde žijí tvoji prarodiče?
 Odpověď: (místo)
 Zopakuj si slovíčka z lekce 2
 Vypracuj si vložený Test 2, podepiš si ho a pracuj samostatně. Test odevzdáš spolu s PS.
Nemusíš se bát, test nebude známkovaný, ale aspoň zjistíš, jak si zvládl unit 2.
online hodina, nachystej si učebnici a PS



připoj se na online hodinu – 8:00 – 8:45 – tým 4. ročník – Nováková
zaokrouhlování na desítky a stovky – online cvičení






zaokrouhlování na tisíce, str. 32 – oranžová tabulka
uč. str. 32/1 ústně (během online hodiny)
Po online hodině si procvičuj zaokrouhlování na serveru www.proskoly.cz –
Matematika – Čísla, počty – Číselný obor nad 1000 – Zaokrouhli na desítky, stovky,
tisíce
PS str. 14/14 c)
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připoj se na online hodinu – 9:15 – 9:45 – AJ – tým 4. ročník - Nováková
nová lekce – UNIT 3 – Food, food, food – naučení nových slovíček – JÍDLO – ukázka
obrázků
 uč. str. 16 – příběh – přeložení
o 1. M: Some apples and some cereal, please! Don’t forget! – Jablka a cereálie,
prosím. Nezapomeň! G: Ok, Mum. Bye! – Ano, mami. Ahoj!
o 2. G: Some apples please, Jason. – Jasone, jablka prosím. J: Red apples or
green apples? – Červená jablka nebo zelená jablka?
o 3.G: Well, I like red apples but Mum likes green apples. – No..Já mám rád
červená jablka, ale máma má ráda zelená jablka. J:Ok, green apples. – Dobře,
zelená jablka.
o 4. G: And some cereal. – A cereálie. J: Does your mum like Wizzos? – Má tvá
máma ráda Wizzos?
o 5. G: No, she likes Branbix. – Ne, má ráda Branbix.
o 6. J: Here they are. – Tady je máš.
o 8. G: Sorry, Jason! Mum doesn’t like Wizzos! – Promiň, Jasone. Máma nemá
ráda Wizzos.
o (Wizzos a Branbix je značka cereálií).
 Z textu se naučíme nové pomocné sloveso DO + nové významové sloveso LIKE
 Zápis do sešitu Aj Grammar:
o Sloveso like:
 I like – Já mám rád
 You like – Ty máš rád
 She / He / It likes– Ona má ráda, on má rád, ono má rádo
 We like – my máme rádi
 They like – oni mají rádi
o ZÁPOR vytvoříme pomocí pomocného slovesa DO:
 I don’t like – Já nemám rád
 You don’t like – Ty nemáš rád
 She / He / It doesn’t like – Ona nemá ráda, on nemá rád, ono nemá rádo
o Otázku tvoříme stejně, jako jsme tvořili například u fráze Máš (ve smyslu
vlastníš) – Have you got?, ale přidáme i pomocné sloveso do:
 Do I like? – Mám rád?
 Do you like? – Máš rád?
 Does she/he/it like? – Má ona ráda? Má on rád? Má ono rádo?
 Do we like? – Máme rádi?
 Do they like? – Mají oni rádi?
PS str.45/ 1





připoj se na online hodinu v 8:00 – tým 4. ročník – Nováková
uč. str. 32/3,4,5 ústně společně
PS str. 13/8,9
Viz. PL a týdenní plán – máš vložené v sešitě

PS str. 30/ 1 – vypracuj
-Učebnice str.35/1- vypracuj do sešitu ČJ-d
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PS str. 19/1 – udělej fajfku (check), pokud má dítě dané jídlo rádo. Udělej křížek (cross),
pokud dítě dané jídlo rádo nemá.
o přepis nahrávky: 1 Ben – kluk v pruhovaným tričku, 2 Emily – tmavovlasá holka,
3 James – blonďák, 4 Rosie – dlouhovlasá holka
o 1. Ben likes bananas. He likes apples and ganges, too. But he doesn’t like pears.
o 2. Emily likes cakes and oranges, but she doesn’t like cereal and she doesn’t like
bananas.
o 3. James likes apples, pizzas and bananas. He doesn’t like pasta.
o 4. Rosie likes chocolate and apples, but she doesn’t like biscuits or pears.
 PS str. 19/2
online hodina, nachystej si učebnici a PS



PS str. 13/10,11,12,13
Zkontroluj si, zda máš vyplněný celý sloupec 4 v tabulce ke Kouzelné matematice.
V pracovním sešitě máš mít hotovou celou stranu 13.

PÁTEK 13.11.2020
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1. Četba vlastní knížky.
2. Pracovní list str. 17,18 – pozorně čti a vypracuj úkoly. List dostaneš v pondělí.
PS str. 31 - vypracuj celou stranu
- Učebnice str.35/2 -vypracuj do sešitu ČJ-d
- Učebnice str.35/6- zkus si napsat diktát
Uč. str. 24 – 27
PS str. 9 - 10

