Pro žáky 4. ročníku:
Milí žáci, milí rodiče,
tak se nám ten školní rok poněkud zkomplikoval, ale nevadí, my si poradíme, tím
myslím hlavně vás, žáky, jelikož jste jak známo šikovní a pilní. Pracovat samostatně
jste se ostatně naučili v únoru při skupinové práci, takže vás vlastně nečeká nic
nového. Zase zadám práci na týden, vy si s ní poradíte a pokud budete mít zájem,
rodiče mi napíšou na e-mail polivkova.ppp@seznam.cz a já pošlu takový ten týdenní
test, však víte. Vy ho vyplníte a rodiče mi ho pošlou zpátky a já ho opravím a zase
pošlu zpátky, zní to složitě, ale je to jednoduché, vlastně skoro stejné jako v únoru. K
tomu můžete sledovat školní vysílání na čt2, zkoušet online učebnice a testy, které
zdarma uvolnili někteří hodní vydavatelé.
Anglický jazyk: Pouštějte si Steva, gramatiku doženeme, nebo vysvětlíme na dálku.
Kdyby něco nebylo jasné, pište, pokusím se individuálně vysvětlovat.
Možná by bylo fajn, kdybyste si založili e-mailovou schránku na své jméno, rodiče vám
jistě pomůžou, mohli bychom být v kontaktu dle potřeby.
Mějte se fajn, chraňte zdraví svoje a svých blízkých, uvidíme, jak se situace vyvine.
Říká se, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Znamená to, že žádná katastrofa
není tak katastrofická, jak ve strachu očekáváme.
Těším se na vaše e-maily. Pavla Polívková
Český jazyk:
Žáci čtvrté třídy dokončí vzory podstatných jmen rodu ženského, povětšinou ústně,
písemně tak dvě nebo tři cvičení týdně. Skončit byste měli na straně 94.
Matematika
17. 3. opakování římských číslic: Jdi na www.ucebnice.online.cz – klikni na Výuková
videa, 4. ročník, 2. díl, klikni na číslo 47, pak 48 a podívej se na všechna
videa na této stránce.
ústně: uč. str. 70, cv. 1,3
písemně: uč. str. 70, cv. 2
18. 3.

písemně: uč. str. 70, cv. 4, 5

19. 3.

písemně: uč. str. 71, cv. 1,2
ústně: uč. str. 71, cv. 3

20.3.

písemně: uč. str. 71, cv. 4,5
ústně: uč. str. 72, cv. 1,2

Vlastivěda - zeměpisná
•

Zkus zodpovědět následující otázky:

Na jaká 2 odvětví můžeme rozdělit zemědělství?
Jak se jmenuje nejúrodnější část půdy a z čeho vzniká?
Je zemědělství závislé na podnebí?
Jaké plodiny (užitkové rostliny) se pěstují v ČR?
Jaká užitková zvířata se chovají v ČR?
Jsou po celé naší vlasti stejné podmínky pro pěstování např. vinné révy?
•

Přečti si v učebnici str. 33-34

Vlastivěda- dějepisná
Přečtěte si v učebnici stránky 28 (poslední Přemyslovci), 30-31 (Lucemburkové na
českém trůnu). Pokud máte pracovní sešity, tak vypracujte cvičení 1+2 na straně 18
a 5+6 na straně 19. Pokud pracovní sešity nemáte, udělejte si opakování v učebnici
na str. 29.
- když budete mít možnost, každé pondělí v 15.40 na déčku nový seriál Děti a válka
(týká se 2.světové války, využijete příští školní rok)

