4. ročník - 4. zadání úkolů do 13. 11. 2020
Pěkný den,
přikládám plán na další týden domácího vzdělávání, opět po dnech a přeji hodně zdaru.
(Můj telefon: 728 308 051, email: sevcikovahanka@email.cz)
Budeme opět fungovat prostřednictvím on-line výuky, ale pro přehled předpokládaného
množství je zde i tato forma.
Vypracované úkoly, prosím, odevzdat do boxu u školy v pátek 13. 11. do 15.00, pokud byste
nestíhali, stačí odevzdat v pondělí ráno. Zkontrolujeme je a k vyzvednutí budou v pondělí
odpoledne po 15. hodině.
Pokud budete mít možnost, zkuste jít na výukový program Didakta, který znáte ze školy a
v angličtině jsme vám dala odkaz na procvičení zájmen, tak to zkoušejte.
Moc Vás zdravím!
Vaše T.U. Hana Ševčíková

Pondělí 9.11.
Český jazyk – ještě budeme procvičovat stavbu slova, je to v uč. str. 21. Pročíst a vysvětlit
cv.1 a 3- řekneme si spolu, cv. 4 a 5 napíšete do školního a domácího sešitu.
Matematika – procvičit počítání se závorkami v min. str. 9/18, 1 sloupec spolu, ostatní
sami. násobení a dělení na přiloženém listu – 2 sloupce. Dál podle PS str. 38 odvodíme a
vysvětlíme násobení do tisíce zpaměti. Vypočítat celou stránku 38.
Čtení – čítanka str. 32, je tam báseň Skřítek protiva. Vypracovat i úkoly pod básní do sešitu
čtení. V rámci V.V. můžete nakreslit skřítka-trpaslíka, jak by sis ho představoval-a, na výkres
A4, ten přiložím.
Vlastivěda – pročíst kapitolu Práva a povinnosti občanů ČR, je to na str. 12 nahoře.
Do sešitu zapište informace z přiloženého PL.

Úterý 10.11.
Český jazyk – začneme opakovat vyjmenovaná slova. Přečíst a zapsat informace ze žlutého
rámečku nahoře. Přečíst článek 2 str. 22, zdůvodnit pravopis slov. Zazpíváme píseň Strýc
Jaroslav. Na procvičení posílám PL jako čtvrtletní práci.
Matematika – rozcvička z min. str. 10/19a) a b). Opět počítání se závorkami. V PS zkusit
vypočítat 1/39.
Angličtina – procvičíme a zopakujeme My toys, My friends, je to na str. 33 v učebnici.
Poslech, zopakování, překlad. Zopakujeme z 3. ročníku song TOYS. Na zopakování pošlu
PL s obrázkovou slovní zásobou. V PS udělat str. 28 a 29.
Přírodověda –

Středa 11.11.
Český jazyk – opakujeme vyjmenovaná slova po b. Pak zapsat do nového sešitu na
Vyjmenovaná slova řadu vyjmenovaných slov po b a z učebnice Rozlišujte! – oba
sloupečky. Z učebnice cv. 1/23 řekneme spolu ústně. Vypracovat v PS str. 19/ 1.
Matematika – rozcvička v min. dělení se zbytkem str.10/ 20 a). Pak v PS 2 / 39. Zopakovat
čas, poznávání hodin, budu ukazovat na modelu.
Angličtina – na začátku zopakovat slovní zásobu Toys. Budeme opakovat a překládat věty ze
songu I have got many toys – 9. stopa. Zapsat do Vocabulary slovesnou vazbu z uč. str. 35
nahoře a nová slovíčka na stránce dole.
Vlastivěda – pročíst kapitolu Protiprávní jednání a trestné činy, což je v učebnici na str. 12
a 13. Zapsat informace z PL do sešitu. Pak vypracovat str. 8/cv.2 a 3 v PS.

Čtvrtek 12.11.
Český jazyk – nejprve doplňovací cv. z PS 2/19, pak zapsat z učebnice 2/23 do sešitu, spolu
ústně uděláme 3/23. V novém malém PS, budeme mu říkat Klauni, šašci, vypracovat úkoly
na str. 3.
Matematika – rozcvička v min. str. 11/21a) a b). Část spolu a zbytek sami. V PS str. 39 /3.
Čtení – čítanka str. 33, Myši to nebyly, zapsat odpovědi na otázky pod článkem do sešitu.
Přírodověda –

Pátek 13.11.
Český jazyk – v PS ústně spolu cv. 3/20, sami 4/20. Pak v Klaunech celou str. 4.
Matematika – vypočítat v min. na str. 11/22. V PS uděláme společně geometrii Nanášení
úsečky na polopřímku. Je to na str. 40. Vysvětlíme si spolu.
Angličtina – nejdříve zopakujeme čísla do 20, dáme si diktát. V PS vypracovat str. 30 a 31.
Znovu poslech 9. stopy - song. Nová slovíčka se naučit!

