4. třída
Předmět

27. 4. - 3. 5. 2020
Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Český
jazyk

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

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

108 - 109

Cílem je používat znalost shody
podmětu s přísudkem u podmětu
ženského rodu

PS

55 - 56

Cílem je procvičit učivo.

Písemně s. 108 cv. 3, s. 109 cv. 6

NEZAPOMÍNEJTE NA ČTENÍ! – klidně i ČTENÍ UŠIMA –
poslechy knížek, vyprávění, pohádek – například na
https://junior.rozhlas.cz/
Vážení rodiče, objednávky knih, které si Vaše děti přinesly do školy z jarních nabídkových katalogů, nebyly odeslány. Zájemci o knihy mohou
využít následující nabídky: https://www.bookni.si nebo www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy

Předmět

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Anglický
jazyk

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

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

56 - 57

Cílem je anglicky vyjádřit co kdo dělá Napsat a naučit slovíčka.
(jednak názvy povolání, jednat to, co je ! nemusíte dělat cv. 3
jejich náplní – např. Pan Black je
prodavač. Pan Black prodává hračky.)
Kdybyste toho měli málo, nezapomínejte na cvičení na okrajích
stránek v uč i PS

Pracovní sešit

56 - 57

Cílem je procvičení nové lekce

! nemusíte dělat cv. 4

Předmět

Uč, PS,
písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Matematika

Předmět

Poznámka, doplnění, upozornění

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

82 - 83

Cílem je naučit se sčítat a odčítat
zlomky se stejným jmenovatelem.

PS B

První pol.
s. 28

Procvičení učiva

Početníček

Druhá pol. Procvičení učiva
s. 39

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
ČAJS

Cíl, čeho má být dosaženo

Cíl, čeho má být dosaženo

Cvičení si počítejte písemně do sešitu.

Poznámka, doplnění, upozornění

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

44 - 45

Cílem je pochopit rozdíl mezi umělým
a přirozeným ekosystémem.
Zaměříme se na ekosystém louka, na
jeho rozmanitost a typické zástupce
rostlin a živočichů.

Pozorně prozkoumejte obrázek v učebnici, zkuste pojmenovat i
rostliny a živočichy, které nejsou popsané.
Do sešitu pod zápis si napište názvy jednotlivých skupin
živočichů:
SAVCI, PTÁCI, PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI,
BEZOBRATLÍ a k nim si vypište příklady z obrázku i
z textu v učebnici
Všechny rostliny a živočichy si můžete najít na internetu nebo
v encyklopedii nebo atlase rostlin a zkusit si je pak vyhledat
v přírodě na louce
Můžete taky zkusit kouknout na
https://edu.ceskatelevize.cz/vzacne-a-chranene-rostliny-letnich-

luk-5e4424434908cf0125157fee
Pracovní sešit

36

Procvičení učiva

Zápis do sešitu:
ČESKÁ REPUBLIKA
PŘIROZENÉ A UMĚLÉ EKOSYSTÉMY
Přirozené e. – vznikly působením přírody (jezero, původní les – prales, rašeliniště)
Umělé e. – vznikly působením člověka (rybník, vysazený les, pole, sad, louka) – člověk se o ně musí starat, jinak se pozvolna přemění na
ekosystém přirozený /například na louku zalétnou semena stromů, vyrostou, místo louky je tam les/
Ekosystém louka
- Umělý ekosystém (kosí se nebo je spásána dobytkem)
- Příklady rostlin: trávy (srha říznačka, jílek vytrvalý, bojínek luční), byliny (mateřídouška obecná, jetel luční, kopretina bílá)
- Rostliny chrání půdu před vysycháním, před spláchnutím prudkými dešti
/zde je místo pro živočichy – zadání nahoře v tabulce/

Předmět
Vyučující
VČ

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
Výtvarně zpracovat téma
ČARODĚJNICE

Vyrob/nakresli nebo namaluj pořádnou ČARODĚJNICI.
(ve čtvrtek má totiž svátek)
Když se Ti povede, pošli na mikulova@zsvaldice.cz

Předmět

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Práce na
počítači

Předmět

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)
vyhledej na
internetu svátek
1.5. – co to je,
proč se slaví

Uč + PS

-------

Rozsah
stránek

Vyučující
Hudební
výchova

Cíl, čeho má být dosaženo

práce s internetem

informace si zapiš do sešitu Informatika, pokud nemáte, tak
pouze na papír

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)
Učebnice
Pracovní sešit

------

Jaro dělá pokusy (Z. Svěrák, J. Uhlíř)

pustit dětem písničku, zkusit zazpívat karaoke
odkaz na stránku – Jaro dělá pokusy
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

www.rysava.websnadno.cz
https://skolakov.eu/
www.onlinecviceni.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs&tema=rozmanitost-prirody
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ /nově i angličtina/
https://junior.rozhlas.cz/

