
Domácí výuka   4. A         6. 4. – 10. 4 . 

ČJ    vzory rodu mužského – vzor PŘEDSEDA a SOUDCE 

       skloňování –  učebnice  s. 92 – zapsat si do sešitu + naučit se skloňovat 

       vzor PŘEDSEDA  - s. 92/žlutá tabulka – přečíst 

      uč. 92/1  vypiš podstatná jména podle vzoru předseda 

      uč. 92/2a,b,  pište podle zadání 

     PS s. 55/ 1,2,3 pracuj podle zadání  

     PS s. 56/ opakování – vyzkoušej si , co ses naučil (a) 

      DEŠTNÍK  s. 26 , 27  

     Procvičujte na www.skolakov.eu   koncovky podstatných jmen r.m. 

ŘEŠENÍ úkolů budu zasílat každý den na mail. 

M   Jednotky času – uč. 98/ 2 – 7 výpočet + odpověď do sešitu 

      uč. 98/8  tabulka přímé úměrnosti – do sešitu + výpočet 

      uč. 98/9  písemné dělení – do sešitu + kontrola 

      uč. 101 / 1 – 11 do sešitu , slovní úlohy – výpočet + odpověď, pracuj podle zadání 

      uč. 102 /12,13 , 14 – do sešitu psát jen výsledky 

      uč. 102/15  - výpočet + odpověď 

      uč. 102/ 18 – 21  

  Procvičujte i nadále na www. skolakov.eu     písemné násobení dvojcif. činitelem 

ŘEŠENÍ k úkolům budu zasílat na mail. 

Př   Živočichové našich polí – uč. 40 – 42  přečíst 

       zápis do sešitu s nadpisem + vypsat všechny živočichy podle učebnice + čím se  živí 

      opakovací list – posílám v mailu 

VL  Ústecký kraj  -opakování  - list v mailu 

      nové: Liberecký kraj – uč.18,19  -přečíst 

     zápis do sešitu + slepá  mapka v příloze mailu 



  4. A      Souhrn učiva 6.4. – 9.4. 

ANGLIČTINA 

Už jste určitě všichni viděli jak po celé republice tančí policie, zdravotníci, hasiči no a teď 

jsme na řadě i my – tak se dejme do toho : 

https://www.youtube.com/watch?v=a1IWWXZkHzY 

Melodii známe, bojovka je následující, vyhledat na PC překlad 

Wash your hands…..grab some soap….rub your hands….rinse your hands….dry your 

hands….cover your sneeze….cough into your elbow…safe at last…..let´s stay healthy…  = 

zapsat pod sebe do sešitu, každé spojení na jede řádek a chtělo by to trochu nějakou pěknou 

malůvku, at´ten sešit máme krásný, co vy na to? Pozor zkuste take přemýšlet, jestli vám to 

ten překladač přeložil správně, někdy může psát nesmysly.:-) hlavně aby to mělo smysl. 

Nějaké movie pro náročnější : https://www.youtube.com/watch?v=6XSEumTbX7A 

A čtení s poslechem: https://www.youtube.com/watch?v=U6AFrU8N2OM 

Trocha šííílenosti, opakujte pohyby a to co se zpívá  

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE 

 

Tedˇ Velikonoce, trošku opakování, zkuste si vzpomenout, a pak klikněte na obrázek, jestli 

jste se trefili.: 

https://elt.oup.com/student/newtreetops/level1/games/nti_level01_06_06?cc=cz&selLangu

age=cs&mode=hub 

Zazpíváme si a pak prosím tu jedinou sloku/bez opakování/ přepište do sešitu a chtělo by to 

nějakou Easter malůvku : 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_easte

r/singalong_eastersong?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Úžasné na domácí výuce je, že si můžete úplně všichni zablbnout a a vůbec nikdo vás nevidí, 

takže směle do toho. 

Pro ty co rádi tvoří, tak mezi materiály/dokumenty najdete něco k vytvoření  Easter mini 

book.  

So, Happy Easter my friends 
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