Týdenní plán pro 4. ročník, 23. 3. – 27. 3. 2020
Ahoj čtvrťáci,
tak se týden s týdnem sešel a já tu mám pro vás další úkoly a cvičení.
Ještě jednou chválím všechny, kdo se již zapojili do učení „na dálku“. Však
někteří již mají v třídnici své první jedničky za správně vyluštěnou tajenku ve
vlastivědě :-). V tomto týdnu přidávám slíbený test z češtiny. Jelikož nelze vložit
do Edupage, prosím rodiče, zdali by vám pomohli testík ofotit a poslat na moji
e-mailovou adresu jana@sm22.cz či sochorova@zsbratronice.cz . Jinak přeju
hodně optimismu všem, stálé zdraví a slunce v duši :-), Jana S.
1. Český jazyk

A. Test č. 1 – Podstatná jména středního rodu aneb získej 50 bodů a první 1
1. Doplň mláďata uvedených zvířat.
T
1. ovce
2. husa
3. slon
4. kočka
5. slepice
6. kůň
7. pes

Tajenka: ____________________ Ke kterému vzoru slovo patří? _______________

2. Uvedená podstatná jména napiš v 7. pádě množného čísla:
veslo, bodnutí, poupě, pole

3. Doplň i,í/ y/ý a za pomlčku vzor:
po zábradl___

- ____________

se slov___

- ____________

pod letadl___

- ____________

se zel___m - ____________

do křov___

- ____________

hedváb___ - ____________

z pol___

- ____________

za skl___

- ____________

sít obil___

- ____________

v Lab___

- ____________

Který vzor se zde vůbec neobjevil?
Napiš 3 příklady podst. jmen, která podle něho skloňujeme:

4. Napiš jedním slovem (= podst. jméno rodu středního, 1. p.), jak říkáme místům,
kde:
a) čekáme na nástup do vlaku
b) parkují auta
c) startují a přistávají letadla
d) kde se dá klouzat a bruslit
e) se v létě koupeme

5. a) Doplň vhodné tvary slova pole
Blížili jsme se k ____________ osetému obilím. Na těchto ____________ kvetly vlčí
máky. Nad osetými ____________kroužila letadla s hnojivy. K rozlehlým__________
přijely kombajny. Traktory svážely z několika ____________ brambory a kukuřici.
b) Z uvedených vět vypiš všechna další podst. jména S rodu:

Správné řešení jednotlivých otázek bude k dispozici příští týden v tomto přehledu. Tak
držím palce :-).

B. Zopakuj si (ústně) skloňování a vzory podst. jmen Ž rodu a další učivo (slovní
druhy, mluvnické kategorie podst. jmen a sloves, druhy Po a Př a vyjm. slova).
Psaní i,í/ y,ý v koncovkách podst. jmen Ž rodu se stejně jako u rodu středního
řídí podle koncovek daného vzoru (viz uč. str. 14/ tabulka vzorů).
Doplňovat í-čka bude tvým úkolem až příští týden. Nyní si projdi v učeb. str. 1215 (s někým doma si můžeš zahrát hru na str. 12/ 13) a v PS vypracuj str. 5 a 6/
bez 2. cv.
- slovní druhy si můžeš prakticky procvičit např. zde (zkopíruj pomocí rodičů celý odkaz):
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%
8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid
- i vyjm. slova si můžeš procvičit na www.onlinecviceni.cz (3. ročník)

2. Vlastivěda
A. opakování – Život ve středověku
- vyber si 3 řemesla a nakresli jejich vývěsní štít; obrázky ofoť a pošli na můj email (stačí vše dohromady na 1 papír A4);
B. přečti si a nastuduj Počátky husitského hnutí (str. 41), kdo byli husité (str.
42) a Jan Hus (str. 41);
- pak mi na volný list papíru (nebo přímo do zprávy či mailu) stručně odpověz
na tyto otázky (nemusíš je opisovat, napiš jen 1., 2. apod.):
1. Proč v Čechách dochází k husitským válkám? Co byly odpustky?
2. Jaký titul měl Jan Hus? (= souvisí s pražskou/ Karlovou univerzitou), Proč a
v kolika letech byl upálen?
3. Kdo byli husité a co bylo jejich symbolem?
4. Který panovník v této době vládl?
Příště budeme v husitském hnutí pokračovat :-)

Kdybys měl/ a s čímkoliv problém, neváhej se na mě obrátit (viz e-maily nebo
zprávy v Edu),
Jana S.
3. Čtení a Tělesná výchova
Veselí čtvrťáci,
přeji vám klidné dálkové studium a stálé zdraví všem v rodině.
Posílám úvodní úkoleček; dodatky budete mívat na edupage v TŘÍDNICI
V KOLONCE DÚ. Tak hurá do 22. století.
Tv – Spontánní pohyb venku (na zahradě, venku s rodiči) v návaznosti
na vládou vyhlášená karanténní opatření.
- Hod míčkem (použití tenisového míčku, nebo kamínkem o velikosti cca
4x4 cm) - trénink techniky hodu.
Čtení – vyber si knihu, kterou budeš číst průběžně a informovat mě, jak
ti to jde.
- zapiš si název knihy, autora, ilustrátora + proč sis ji vybral a do úterý (tj.
do 24. března 2020) mi tyto informace pošli na e-mail (k.libich@volny.cz)
- další úkoly budeš dostávat i v průběhu týdne

Přeji všem veselou mysl i práci.
S pozdravem
Kamil Libich
4. Zadání úkolů – matematika – termín 24.3. – 30.3.2020
Úkoly vypracuj na volný list papíru. Abych měla zpětnou vazbu, zda děti vše umí
prosím rodiče, zda je v jejich silách práci vyfotit a poslat na můj e-mail
steckovicovaj@seznam.cz. Jestliže z různých důvodů to nezvládnete, pak si
bude dítě listy zakládat do desek pro pozdější kontrolu. Byla bych ale velmi ráda
za elektronické odpovědi. Děkuji.

ARITMETIKA:
Porovnej čísla

87 436 a 87 563

38 510 a 37 610

Napiš pod sebe a sečti písemně:
127 + 156 211 + 37 451
158 561 + 25 8347
Napiš pod sebe a odečti písemně:
235 948 – 22 439
182 436 – 24 362
Zkontroluj ústně.
Napiš pod sebe a vypočítej písemně:
452 303 . 6
128 604 . 27
Vypočítej a proveď písemnou zkoušku:
245 638 : 4
Vypočítej rovnici i se zkouškou: x + 450 = 1050
GEOMETRIE:
Učebnice str.57/17 (bez posledního úkolu o osové souměrnosti)
Převeď na společné jednotky a porovnej:
1 200mm a 120 cm
350g a 35kg

2h a 120min

Držím palce. Už mi to doma nebaví a nejraději bych měla s vámi naší matičku
matematičku ve škole. Ahoj a držte se, pa ☺.

5. Anglický jazyk 4. ročník, 23. 3. – 27. 3. 2020
Hello children!
Moc vás zdravím a myslím na vás.
Posílám domácí práci na další týden:
1. V aplikaci wocabee bude od pondělí zpřístupněn nový balík slovíček – FREE TIME,
SPORTS, v úterý doporučuji slovíčka procvičovat. Kromě těchto slovíček, která jsme
se učili před odchodem na jarní prázdniny (vzpomínáte si?), budou k dispozici balíky
slovíček starších, nechám na vás, jestli si budete chtít procvičovat.
2. Na další straně posílám přehled gramatiky

- jak se ze sloves stávají podstatná jména (také jsme probírali před prázdninami. Můžete
se mrknout do učebnice na U 6. Mrkněte tedy na přehled, především na pravidla
přidávání koncovky -ing (někdy je totiž potřeba změkčit koncové Y, vynechat koncovku
-E atd, zdvojit koncovou souhlásku…)
3. Ve čtvrtek 26. 3. bude pro vás v aplikaci připravena první on- line „písemka“. Bude
možné ji splnit od 8.00 do 20.00 hod.
Pokud budete mít dotazy, nebo si potřebujete jen popovídat, ráda vás
uslyším a uvidím v pátek na skypu, popřípadě, když se domluvíme i na
mesengeru.
Mějte se hezky, opatrujte se a těším se na Vás, W.

Koncovka ING- zpodstatňování sloves
Koncovku ING můžeme přidat ke všem významovým slovesům.
watch - watching
sleep - sleeping
read - reading
sing - singing

dívat se- dívání
spát- spaní
číst- čtení
zpívat- zpívání

Končí-li slovo na nevyslovované E, toto písmenko vypustíme:
make - making
write - writing
Končí-li slovo na přízvučnou trojici hlásek "souhláska + samohláska + souhláska",
koncová souhláska se zdvojí:
swim - swimming
shop - shopping
Je-li tato slabika nepřízvučná, ke zdvojení nedochází:
open - opening - slovo OPEN má přízvuk na první slabice, proto se N nezdvojí.
ALE:
forget - forgetting - slovo FORGET má přízvuk na poslední slabice, proto se T bude
zdvojovat
U slovesa LIE (ležet/lhát), DIE (umírat) a TIE (svazovat) se tvoří "ingový" tvar pomocí Y-:

lie - lying
die - dying
Výslovnost
Pozor, ve výslovnosti se na konci nevyslovuje ani / g/ ani / k/, ale pouze hláska / ŋ/. Je to
souhláska, kterou my Češi nevědomky vyslovujeme u kombinací písmen NG a NK, izolované
se však v češtině nevyskytuje. Abyste ho správně vyslovili, zkuste si říci např. jméno
LENKA:
Lenka / leŋka/ - všimněte si, že v přepisu české výslovnosti by nebylo obyčené N, ale toto / ŋ/.
Slyšíte, že to není N?
Nyní to zkuste znovu, ale těsně před K se zastavte, tak, že skončíte hláskou / ŋ/.
Pokud si budete chtít poslechnout, jak se slovíčka vyslovují, mrkněte na stránku, ze které jsem
čerpala a jednoduše si je přehrajte https://www.helpforenglish.cz/article/2009051303-ingovytvar-sloves

6.
Týdenní plán od 23. – 27. 3. 2020
Mgr. Martina Ludvíková
4. ročník PŘÍRODOVĚDA
Kontakty: E-mail: ludvikova@zsbratronice.cz
Skype: Út a Čt od 10:00 – 12:00 hod.
https://join.skype.com/invite/f41tXzhQWZZk

Dobrý den, Vážení rodiče a čtvrťáci.
Jak se Vám líbí, kamarádi, vyučování doma? Budete se vůbec chtít ještě vrátit
do školy? Zvládli jste organizaci dne a režim? Je před námi další týden, připravila
jsem pro Vás další úkoly😊. Sledujte třídní knihu v EduPage, kde najdete kontrolní
testík se zpětnou vazbou, klasifikuji! Nezapomeňte na pokus: Potápěčský zvon (do
27.3.).
Příjemný týden a hlavně zdraví!
Martina L.
Přírodověda
V UČ nastudovat látku: Minerály (nerosty) a horniny.
PS str. 20 – 21 za pomoci UČ nebo internetu, encyklopedie apod.
Zdroje: https://slideplayer.cz/slide/11314085/

https://slideplayer.cz/slide/12077296/

EduPage (Třídní kniha - pátek 27. 3. přidělené DÚ) kontrolní testík na téma: Voda a
vzduch, vypracovat do 31.3.
Hádanka pro tento týden: Stopa ve sněhu
Čí je to stopa?
A: lišky
B: Bergonka (můj pejsek)
C: vlka
Správnou odpověď mi prosím pošli na můj e-mail: ludvikova@zsbratronice.cz
nejpozději do 27.3., odepíšu.
Přeji mnoho zábavy!
Martina L.

