Učivo pro 4.ročník – 29.3. – 31.3.2021

1.-2.4. - prázdniny
Český jazyk :
Mluvnice :
-do sešitu na procvičování přepiš - učebnice str.98, cv.8 b – přepište – v pondělí 29.3.

!!!!! Sešit ČJ – procvičování odevzdáte do čtvrtka 1.4. na schody.
Vyzvednete si od soboty 3.4. na schodech !!!!!!
-Téma – podstatná jména – rod mužský
- v pondělí při videokonferenci budeme opravovat PS/2 – nezkontrolovaná cvičení str.22
- vzor hrad – učebnice str. 100, 101 – budeme procvičovat
-PS str.23 – celá – vypracuj v pondělí – kontrola v úterý
- vzor muž – učebnice str. 104, 105 – probereme v úterý
-PS-str.24 – celá – vypracuj v úterý a ve středu - zkontrolujeme v úterý 6.4.2021
Pracovní sešit – pracuj postupně, každý den něco, nedělej najednou, budeme průběžně
kontrolovat při videokonferencích.
+ opakujte vyjmenovaná slova – po návratu do školy budeme doplňovat další
doplňovačky
LV – společné čtení – Robinson Crusoe – 18.kapitola (str.174) – dočíst, zápis do sešitu
+ dočíst nepřečtené kapitoly
Čítanka - str.89 – K.V.Rais - Jarní - pozorně přečíst, zapsat do sešitu, budeme číst při
videokonferenci
Videokonference – pondělí 29.3., úterý 30.3.; na každou si připravit učebnici ČJ,
pracovní sešit, sešit na procvičování, čítanku, Robinsona, několik čistých papírů, psací
potřeby.

Matematika :
Procvičovat dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání do 1000000,
zaokrouhlování, ….
Při pondělní videokonferenci budeme kontrolovat cvičení, která nemáme opravena-str.11.
Učivo : Rovnoběžné přímky, konstrukce rovnoběžek, kolmé přímky, pravý úhel,
konstrukce obdélníku, pravoúhlý trojúhelník, uhlopříčky, …, obvod trojúhelníku,
čtverce, obdélníku – zatím vynecháme a probereme po příchodu do školy.

!!!! Nevyhazujte M2 – budeme ji ještě potřebovat !!!!
Nové učivo – xxx
str.13 – celá – pracuj v pondělí – cv.1, 2 (kontrola v úterý); v úterý cv.3, 4
str.14 – celá – pracuj ve středu – přesně dle zadání – kontrola v úterý 6.4.
Na každou videokonferenci si připravit učebnici - PS, několik čistých papírů, psací potřeby,
pravítko.
Videokonference – pondělí 29.3., úterý 30.3.

Přírodověda :
Vynecháme několik témat – probereme po návratu do školy.
Téma : xxxxx
Procvičujte probraná témata.
-

Udělejte si vycházku do přírody a do sešitu krátce popište, jak se příroda probouzí
po zimě. Kontrola další týden při videokonferenci.

Po návratu do školy – kontrolní práce na téma HOUBY.
Na každou videokonferenci si připravit učebnici, sešit, několik čistých papírů, psací
potřeby.
Videokonference – nebude.

Videokonference – 4.r.
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Odevzdáváte – sešit ČJ procvičování
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