4. třída

15. 6. – 21. 6. 2020

Vážení rodiče.
Předně Vám chci poděkovat za Vaši vstřícnost a obětavost, se kterou se věnujete domácí přípravě Vašich dětí. Věřím, že alespoň zahájení prázdnin
bude trochu úlevné nejen pro Vás i děti. Přikládám několik provozních informací.
(a) nejprve k zakončení školního roku:
Slavnostní zakončení školního roku proběhne 30. 6. 2020 od 9.00 do 11.00 hod. Jako součást předání vysvědčení a rozloučení s žáky páté třídy
proběhne focení. Předběžně je domluveno, že se budete moci nechat vyfotografovat se svými dětmi i Vy. Loučit se budeme všichni společně na
školním hřišti, případně v tělocvičně. Školní družina NEBUDE 30. 6. 2020 v provozu. Žáky i Vás prosím, aby do školy přišli nejpozději v 8.45 hod.
V této souvislosti Vás prosím, abyste si zajistili odvedení svého dítěte ze školy po fotografování (cca v 11.00 hod.), případně „družinovým
dětem“ předejte lísteček s informací, zda půjde dítě samo domů nebo za doprovodu další dospělé osoby. Zároveň Vám připomínám, abyste ve
školní jídelně včas zajistili přihlášení/odhlášení žákovských obědů a případné jejich vyzvednutí do jídlonosiče. (Všechny děti mají na oběd
nárok.)
(b) k modernizaci školy:
V minulém školním roce jsme přešli na elektronický systém školní evidence (tzv. školní matrika) Škola OnLine (velmi podobný systém Bakalářům).
Součástí tohoto systému je i elektronická komunikace. Abychom v příštím školním roce minimalizovali posílání lístečků o školních akcích, pomůckách
apod., „tréninkově“ zahájíme používání elektronické komunikace v tomto měsíci. Za tímto účelem jsme vytvořili zákonným zástupcům (obvykle na
jméno matky) účet a přístupové údaje. Ty Vám předají paní učitelky třídní e-mailem. Heslo si budete moci změnit. I v případě sourozenců postačí jeden
přístup.
Elektronická komunikace nám bude sloužit k předávání informací ze školy, včetně úkolů v případě nemoci Vašeho dítěte, k Vašemu zasílání omluvenek
nepřítomnosti dítěte ve škole, ke zveřejnění školního rozvrhu a v případě žáků 4. a 5. třídy i k záznamům prospěchu. K informacím budete moci
přistupovat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu a přes webové stránky. Předpokládáme, že do konce září budeme zasílat informace vedle
elektronické podoby i papírově, následně bychom přestali lístečky zasílat a spolehneme se na elektronickou cestu. (Abychom zachovali operativní
možnosti omlouvání a sdělování změn ve vyzvedání dětí ze ŠD, tam lístečková metoda bude stále, jak jste zvyklí.) Níže přikládám první kroky. :)
Nyní Vás prosím, abyste se přihlásili přes webové stránky, stáhli si aplikaci do svého mobilního telefonu a prostředí si „proklikali“. Pošlete
cvičnou zprávu třídní učitelce, my Vám taktéž zprávu zašleme. Pokud Vám bude cokoliv nejasné, obracejte se na mě nebo na paní třídní
učitelky. Věřím, že nám tento krok k modernizaci napomůže k oboustranné spokojenosti.

Přihlášení – Škola OnLine
(a) přes webové stránky:
zadejte: www.skolaonline.cz
klikněte: VSTUP do školy OnLine
zadejte: přihlašovací jméno a heslo (obvykle má na konci1)

(b) stažení aplikace a přihlášení (ANDROID):
zadejte: obchod play ve vém telefonu
vyhledejte: aplikace skolaonline
instalujte
přihlaste se přihlasovacími údaji
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Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
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Cílem je opakovat si učivo
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Cokoliv, co nemáš doplněné – dokončujeme celý sešit
125 - 127

Cílem je opakovat si učivo

Písemně:
125/2, 3, 5 (jen doplnit)
126/5
127/2, 4

Zájemci o knihy za zvýhodněné ceny mohou využít následující nabídky: https://www.bookni.si nebo www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy
Nabídka je obměňována.
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Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
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Procvičení učiva z GEOMETRIE

Když budeš potřebovat (nepůjde Ti rovnou pracovní sešit),
koukni se do učebnice na fialové stránky 94 – 97

Početníček
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Procvičení učiva z GEOMETRIE

Nevím, jestli už jsme dělali. Jestli ne, najděte si cvičení, která
Vás zaujmou, nemusíte všechno (ale můžete)
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Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
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Opakování

Projdi si celý pracovní sešit, zjisti, která cvičení Ti chybí a
dopiš si je. Zkus i minicvičení na horním a dolním okraji PS
Opakuj si i všechna slovíčka – ze svého slovníčku nebo
z učebnice.
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Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
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Cílem je zamyslet se nad ochranou
Do sešitu si napiš nadpis: Chráníme přírodu.
životního prostředí v České republice a Pod nadpis napiš krátká zamyšlení:
seznámit se s pojmy: Národní park
1. Zamysli se nad tím, proč některá území chráníme.
/NP/, Chráněná krajinná oblast
2. Zamysli se nad tím, co by se mohlo stát, kdybychom
/CHKO/, Národní přírodní rezervace a
chráněná území přestali chránit
Národní přírodní památka

Pracovní sešit
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Procvičení učiva

Uč, PS, písanka,
čítanka

Vyučující
Práce na
počítači

Cíl, čeho má být dosaženo

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)
práce s internetem

práce s internetem – hledej, co tě baví,
poslouchej písničky, pohádky ....

