4. ročník
Předmět

Učebnice/
pracovní sešit

V době od

Poznámky

27. 4. - 30. 4. 2020

Pokračování projektu Den
Země

- str. 23

- napiš 5 věcí, jak můžeš
přispět k ochraně přírody

Pracovní sešit

- Co se může stát, když se

Český jazyk

znečistí řeka?
Učebnice

- str. 85

- pečlivě přečti
- ústně zkus vypracovat cv. 4

Matematika

Učebnice

- str. 46/cv. 3

- vypracuj do cvičného sešitu

- str. 47/cv. 1
Jaký je rozdíl mezi vodou v plastové láhvi a vodou z kohoutku?
Kam vyhazujeme PET lahve?
Odpověz do cvičeného sešitu

Anglický jazyk Sešit

- napiš si datum, den v týdnu a roční období
- zapiš si do sešitu:
- He swims. Petr swims. Petr plave. On plave
- She eats chocolate. Ona jí čokoládu.
Ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it) píšeme u slovesa na
konci -s
- otázku dělá pomocné sloveso DO
– Například: DO you like ice cream?
– DOES ve třetí osobě jednotného čísla (on-he, ona-she,
to-it) se mění na DOES
– Např. Does Petr like ice cream? Does he like ice cream?
Má Petr rád zmrzlinu. Má on rád zmrzlinu
– DO (does) je sloveso pomocné
- LIKE a jiná slovesa (say, drink, eat…) jsou významová
- S JE VE VĚTĚ JEN JEDNOU. KDYŽ MÁ -S POMOCNÉ SLOVESO,
VÝZNAMOVÉ SLOVESO UŽ HO NEMÁ
– např.: Petr LIKES ice cream.
– Does Petr LIKE ice cream?
- pomocné sloveso DO (DOES) použijeme také pro tvoření
záporu
– We DO NOT (zkráceně DON´T) like coffee.
– Petr DOES NOT (zkráceně DOESN´T) like ice cream.

Pracovní sešit

- str. 86, 87, 88

- stranu 88 dělej podle toho, co
sis zapsal(a) do sešitu!!

Slovníček

- zapiš si:
- birthday – narozeniny
- chocolate - čokoláda, čokoládový
- a cake- dort, koláč

Písničkový úkol na závěr
- What DOES the fox say. Co říká liška (Jak dělá liška).
- pusťte si na youtube písničku The Fox (What does the fox say?)
https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE
do sešitu vypiš (podtrhni) všechna zvířata o kterých se mluví v první sloce a přelož
je (je jich 10).
– fox - liška
– seal – tuleň
– say - říká
– What - co
- text písničky najdeš pod tabulkou
Přírodověda

- učebnice str. 71, 72

ČLSV

- ochrana přírody – jak
můžeme pomoci? Napiš na
papír.

Všechny listy vypracované ke Dni Země si schovávej a založ do desek. Společně se
na ně podíváme, až budeš ve škole.
PČ + VV

Z jakéhokoli materiálu vytvoř rybník nebo řeku. Můžeš jej nakreslit a různě
dotvořit obrázky z časopisu. Jaká zvířata a rostliny se v okolí vyskytují?

Anglický jazyk:

The Fox (What Does the Fox Say?)
Ylvis

Dog goes "woof"
Cat goes "meow"
Bird goes "tweet"
And mouse goes "squeek"
Cow goes "moo"
Frog goes "croak"
And the elephant goes "toot"
Ducks say "quack"
And fish go "blub"
And the seal goes "ow ow ow"
But there's one sound
That no one knows
What does the fox say?
Překlad druhé sloky:
Ale je jeden zvuk
Který nikdo nezná
Jak dělá liška?

