4. ročník - 2. zadání úkolů do 23. 10. 2020
Pěkný den,
přikládám plán na další týden domácího vzdělávání, tentokrát po dnech a přeji hodně zdaru.
(Můj telefon: 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz)
Snad budeme moci fungovat prostřednictvím on-line výuky, ale pro jistotu je zde i tato forma.
Vypracované úkoly, prosím, odevzdat do boxu u školy v pátek 23. 10. do 15.00. Zkontroluji
je a k vyzvednutí budou v pondělí odpoledne. Další týden jsou prodloužené podzimní
prázdniny, tak jen lehce procvičovat probrané učivo. Přiložím i sešit do češtiny a matematiky
navíc, ať ho mohou střídat při odevzdávání. A na procvičení i pracovní listy.
Pokud budete mít možnost, zkuste jít na výukový program Didakta, který znáte ze školy.
Načerpejte hodně sil, ať je všechno zlé brzy za námi. Zdravím, Vaše T.U. Hana Ševčíková

Pondělí 19. 10.
Český jazyk – procvičit v PS na str. 17 cv. 12, psát vytvořená slova do sešitu. Dopisovat do
cv. 15 chybějící předložky ( zkontrolovat podle klíče vzadu ).
Matematika – procvičit násobení a dělení na přiloženém listu – 2 sloupce. Dál podle PS str.
30 odvodíme dělení se zbytkem, už jsme to dělali vloni. Vypracovat 2/30 a další příklady jsou
na procvičení zapsané do nového sešitu.
Čtení – čítanka str. 24 až 26. Vypracovat i úkoly za článkem do sešitu čtení.
Vlastivěda – přikládám opakování na přiloženém PL, vypracovat úkol 1,2,3. Informace
mohou vyhledat i v učebnici nebo na internetu!

Úterý 20. 10.
Český jazyk –přečíst a zapsat do sešitu z uč. str. 17 informace ze žlutého rámečku.
Zapamatovat si psaní předpony ob- pokud následuje slovní základ=kořen se skupinou
je! Zapsat si i Zapamatujte si!
Matematika – rozcvička z min. str. 6/11a), příklady na dělení se zbytkem. V PS vypočítat
1/31.
Angličtina – přehrát si song Abeceda – 37 stopa z CD pro 3. ročník, doufám, že jste ho
nevyhodili a zkusit Spelling = hláskování, což je stopa 36 na stejném CD.
Zapsat své jméno, jméno rodičů a zkoušet „ spelovat“ různá slova, hlavně jména.
Přírodověda – opakování z učebnice str. 13 – semeno - přečíst a doplnit lapbook ( vystřihni
a nalep květináč, slož jednotlivé obrázky růstu fazole ).

Středa 21. 10.
Český jazyk – Nejprve pročíst znovu skupinu slov k zapamatování na str. 17! Do sešitu psát
ke každému slovu slova příbuzná s jinou předponou, ať si je zapamatují!
Např. objet – zajet, vjet, ujet, rozjet, sjet, dojet (barevně kroužkovat předpony ).
V PS vypracovat doplňovací cv. 13/ 17.
Matematika – rozcvička v min. 6/ 11b). Pak v PS 2/31.
Angličtina – na začátku zopakovat užití zájmen HE a SHE, na str. 27. Napsat cv.7 a)b)c) do
sešitu. Zopakovat „spelling“ slov.

Vlastivěda – přikládám opakování na přiloženém PL, vypracovat úkol 4,5,6,7.
Nezapomenout ho v pátek odevzdat celý vypracovaný!

Čtvrtek 22. 10.
Český jazyk – procvičit znalost psaní slov s předponou ob-, v- a skupin bě, vě, pě.
Napsat cv. 2/ 17 do sešitu.
Matematika – rozcvička v min. 6/12 – doplnit tabulku. V PS vypracovat na str. 31 cv. 3 a
kdo chce, může zkusit cv. 4.
Čtení – čítanka str. 27, zapsat odpovědi na otázku 1 a 3. Na 2 odpovědět ústně.
Přírodověda – opakování.

Pátek 23. 10.
Český jazyk – pročíst věty ve cv. 3/17 se slovy z nápovědy, zdůvodnit a napsat do sešitu.
Matematika – vypočítat na str. 32 v PS cv.1, mohou zkusit i 2/32 a slepit papírový model
kvádru. Ten donesou do školy, až to půjde a dostanou hodnocení za všechny 3 modely.
Angličtina – začneme novou lekci 2. Poslech, výslovnost, zopakování, překlad slov – 8.
stopa. Pak zapsat novou slovní zásobu do slovníčku – Vocabulary. Najít vzadu ve slovníčku
slovo lonely a zapsat si ho taky. Slovíčka se naučit!

