4. třída
Předmět

16. - 22. 3. 2020
Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Český
jazyk

Předmět

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
Uč

96

Opakování – slovesa (vědomé
používání různých slovesných tvarů)

Písemně cvičení 2 a 5

Uč

97

Umět popisovat pracovní postup
zvolené činnosti

Slohové cvičení, projít ústně

Uč

98 - 99

Rozpoznat v textu větu jednoduchou a Písemně cvičení 2 a 4 s. 98,
souvětí. Spojovat jednoduché věty
cvičení 2 s. 99
vhodnými spojovacími výrazy
v souvětí

PS

50 - 51

Procvičit učivo o větě jednoduché a
souvětí

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující

Cíl, čeho má být dosaženo

Cvičení 1 a 2 na obou stranách, cv. 3. dobrovolně

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)

Matematika Uč

76

Osvojit si pojem obsah obdélníka a
Přehled jednotek, které známe je na předních vnitřních deskách
čtverce – seznámit se s jednotkami pro učebnice
obsah

PS - A

60, 62

Procvičit učivo o obsahu čtverce a
obdélníka

PS - B

25

Celá strana 60, úkoly 9, 10 strana 62

Procvičit učivo o obsahu čtverce a
Cvičení 5 – 1, 2
obdélníka
Prosím o docvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání. Existuje mnoho stránek na internetu. Například:
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika.html
https://skolakov.eu/matematika-4-trida

Předmět

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Anglický
jazyk

Předmět

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
Uč

46 - 47

Procvičit si slovní zásobu na téma
Věnovat pozornost nácviku hlasitého čtení textů – cv. 1, cv. 5
móda. Umět vyjádřit ve všech
(aktivní použití nové slovní zásoby)
mluvnických osobách, že má někdo
něco na sobě – použití slovesa „wear“ Tvary slovesa být jsou nahoře na s. 79 v učebnici

PS

46 - 47

Procvičení učiva

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
ČAJS

Cíl, čeho má být dosaženo

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
Uč

86

Seznámit se s pojmem novověk,
Zápis do sešitu I. – pod tabulkou
uvědomit si, že toto období přichází po
středověku, pochopit, že v tomto období
se člověk upíná více na sebe, na svůj
pozemský život – rozvoj věd,
mořeplavby, apod.

PS

70

Procvičení učiva

Uč

87 - 88

Seznámit se s úsekem našich dějin –
Zápis do sešitu II. – pod tabulkou
vládou Habsburků v českých zemích do
roku 1620, s konkrétními panovníky
tohoto rodu, s tím, jak to za jejich vlády + video Dějiny udatného českého národa díly 50 – 62 (volně
vypadalo v českých zemích.
dostupné na youtube)

PS

71

Procvičení učiva

Zápis do sešitu I.:
Novověk
- období, které následovalo po středověku
- středověk – zájem lidí se upíral k Bohu a církevním záležitostem
- novověk – více vyzdvihován člověk a jeho pozemský život, zájem o vědu (příroda, vesmír), v umění jsou více zobrazováni lidé a krajina (ve
středověku náboženské motivy)
- renesance – v umění, v hudbě, ve stavebnictví (zámek Litomyšl)
- Kryštof Kolumbus, Leonardo da Vinci, J. A. Komenský
Zápis do sešitu II.:
Habsburkové na českém trůnu
- po Přemyslovcích, Lucemburcích, J. z Poděbrad a Jagelloncích
- Ferdinand I. Habsburský zvolen českými šlechtici na český trůn (1526)
- spojením českého království, Uher a rakouských zemí vznikla velká HABSBURSKÁ MONARCHIE, kde vedle sebe žili lidé mnoha národů
- Ferdinand nedodržel slib, že českým šlechticům zůstane jejich moc a že nechá lidem svobodu náboženského vyznání (katolického nebo
kališnického) a že jeho sídlo bude v Praze
- Říše měla sídlo ve Vídni, upřednostňoval katolickou církev
- Zřízena další významná škola – Klementinum, později spojena s Karlovou univerzitou (Karlo-Ferdinandova univerzita)
- Rudolf II. Habsburský – přesídlil do Prahy (opět centrem umění, kultury, obchodu)
- Císař Matyáš – přesídlil do Vídně, porušoval práva českých zemí.
- Císař Ferdinand II. - Došlo k boji mezi vojskem císaře a českými povstalci – Bitva na Bílé hoře (1620).
Po bitvě byli potrestáni vůdci českého povstání (27 jich bylo popraveno)
České povstání bylo začátkem celoevropské třicetileté války.

