Pavla Polívková:
Tak vás všechny zase po týdnu zdravím!
Moc se vás ještě e-mailem neozvalo, proto chválím těch pár, co byli vzorní, však oni vědí, o
koho se jedná. Poslali i vyplněný týdenní test, za což děkuji a chválím je ještě víc. Takto také
došlo k tomu, že družstvu číslo jedna připisuji 15 bodů, družstvu číslo dva 10 bodů, třetímu
družstvu 5 bodů a čtvrtému družstvu 10 bodů. Z ostatních družstev se nikdo neozval, tak se
probuďte, šup, šup, ať to lítá všechny vás čekám na e-mailu.
Zase jako obvykle zadám práci na týden a tentokrát přibude i angličtina. A kdybyste se nudili,
Steve dal nově přihlášeným na my wow všechny řady zdarma, tak to využijte. Jsou tam
všechny klipy a písničky od žluté řady po zlatou, stačí se NOVĚ přihlásit, což znamená
přihlásit se přes jinou e-mailovou adresu, než jste byli přihlášení s těmi kódy. Heslo už si
vymyslíte, ale pak ho nezapomeňte, to už se také leckomu stalo, hehehe.
Takže směle do toho, půl je hotovo, ale zas to nebudeme přehánět, ať máte čas i na jiné věci,
třeba na čtení, individuální sport (to jako že sami) nebo třeba na tvoření.
Tak, milí pilní čtvrťáci, procvičili jste si podstatná jména rodu středního a rodu ženského, teď
je na řadě rod mužský. Rod mužský máme dvojí, to už taky víte. Je to rod mužský životný,
který poznáme tak, že si na slovo rodu mužského ukážeme v 1.pádu množného čísla TI (ti
ptáci, ti kluci, ti potkani, ti sněhuláci). Rod mužský neživotný poznáme tak, že si na slovo
rodu mužského ukážeme v 1.pádu množného čísla TY (ty stromy, ty bunkry, ty komíny, ty
kameny). Pochopili, že?
Tento týden se budete věnovat vzoru PÁN, který je pro podstatná jména rodu mužského
životného (ti páni nebo ti pánové). Začněte na straně 95, pozorně čtěte texty a zadání a ústně
vypracujte všechna cvičení. Písemně udělejte jen dvě cvičení, to bude stačit, a budou to :
cvičení 8 na straně 98 a cvičení 10 na straně 99. Naučte se skloňovat slovo PÁN, bude se vám
to hodit, to si pište.
Z angličtiny si pouštějte písničku o dnech, svačinách, obědech atd., však víte, kterou myslím.
Naučte se ji zpívat. Pozor, obě části se liší. Pak mi zazpívejte jednu sloku z první části, jednu
sloku z druhé části, nahrajte se (audio nebo video) a pošlete mi ho.
V pátek zase pošlu zájemcům týdenní test,m tak si o něj nezapomeňte napsat. Těším se na
vaše e-maily.
Když nebudete něčemu rozumět, ať už z českého jazyka nebo z angličtiny, ráda vám všechno
vysvětlím po e-mailu. Pište, bude zábava. No a hlavně buďte všichni zdraví.
Pavla Polívková

4. třída
Vlastivěda dějepisná – 27.3.

Tento týden si doplň zápisky z látky, kterou jsi měl přečíst minulý týden. Zápisky si přepiš do
sešitu, stejně jako kdybys je opisoval z tabule. (Kdo sešit nemá u sebe, napíše si na volný list,
který pečlivě uloží a do sešitu vlepí dodatečně). Podtrhej si, barevně si vyznač, namaluj
obrázek…. fantazii se meze nekladou!
Poslední Přemyslovci
•
•
•

rozšířili české království, zakládali města, podporovali těžbu sříbra (Jihlava, Kutná
Hora)
1306 – umřel poslední muž z rodu Přemyslovců = vymření rodu po meči
sňatkem získávají český trůn Lucemburkové

Karel IV. Lucemburský
•
•
•
•

•

jako český král vládl v letech 1347 – 1378 = období míru a rozvoje
vzdělaný a velmi schopný panovník, uměl číst, psát a hovořil několika jazyky
spory se snažil řešit jednáním, válkám se vyhýbal
za jeho vlády: postaven nový kamenný most přes Vltavu (dnešní Karlův most),
založena pražská univerzita (vysoká škola, dnešní Karlova univerzita), zahájena stavba
katedrály chrámu sv. Víta, postaven Karlštejn, zhotoveny nové korunovační klenoty
(známá Svatováclavská koruna)
pro svůj přínos nazýván Otec vlasti

Václav IV.
•
•
•
•
•

syn Karla IV.,
vládl v těžké době: morová epidemie, spory s bratrem Zikmundem
v zemi nebylo bezpečno (lupiči na obchodních cestách)
církev bohatla a nebyla dobrým příkladem
nastává doba válek, změn a nepokojů nazývaná husitství

Katka Chvojková:
Matematika 4. ročník

23. 3.
Připrav si papír. Vypočítej na něj následující příklady a sem doplníš potom jenom výsledek:
210 x 14 =
3321 x 21 =
2013 x 13 =
Zkontroluj na kalkulačce.
Do školního sešitu vypočítej cv. 3 na str. 72

24. 3.
Uč. str. 72 cv. 4 – vypočítej a napiš mi sem podle příkladu:
oranžová: 7 x 8 = 56
3 x 6 = 18
56 – 18 = 38
žlutá:
modrá:
zelená:
Uč. str. 72 cv. 5 – doplň
Alena....................... 86 370
Jitka.........................20 x více než
Příklad:
Odpověď: Jitka vyhrála................Kč

25. 3.
Pečlivě si přečti příklad na str. 73 nahoře.
učebnice str. 73, cv. 1 – napiš mi pouze výsledky
učebnice str. 73, cv. 2 – napiš pouze odpověď

26. 3.
Klokánek
27. 3.
Klokánek

