4. ročník
15. 6. – 19. 6. 2020
Český jazyk, Český jazyk nápravný, Čtení
- přečteme si v Čítance na s. 162 – 164 Hypnotizér. Čtěte na pokračování.
- nadále zůstává procvičování podstatných jmen rodu M - životné a neživotné vzory (pán,
hrad, muž, stroj, předseda, soudce). Procvičujte individuálně dle vaší možnosti v malém PS. :)
- nové učivo: SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
 rod ženský: uč. 105/žlutý a modrý rámeček, PS 35/1-5
 rod mužský: uč. 106/žlutý a modrý rámeček, PS 36/1-3
 ke každému učivu si můžete projít úvodní článek na s. 105, 106 a ústně splňte úkoly
s tím související

Matematika, Geometrie
- podíváme se na další učivo: PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
 uč. 97/úvodní oranžový rámeček, vysvětlení učiva
 uč. 97/1 do sešitu (narýsujte si protínající kolmice a vyznačte zadání úlohy)
 PS 21/1, 2
- prohlédneme si: DIAGRAMY a jejich způsoby zaznamenávání
 uč. 98/1, 2, 3
 PS 22/1
- nové učivo PRŮMĚR:
 uč. 99/ úvodní rámeček + cv. 1
 PS 23/1 – používejte kalkulačku
- opakování učiva: SOUMĚRNÉ ÚTVARY, OSA SOUMĚRNOSTI
 uč. 140/1,3, 4 a PS 43, 44

Přírodověda
- společenství VOD je další ekosystém, o kterém se dozvíte řadu informací
 živočichové a rostliny v oblasti stojatých vod – uč. 88-92 (pročtěte si nové informace)
 PS s. 48/9, 11 a 49/12, 14

Vlastivěda
- co se dělo po husitských válkách, najdete v uč. 38 – 39, v PS s. 24

Anglický jazyk
- opakujte si probraná témata podle učebnice, pracovního sešitu a online cvičení
- procvičujte si slovíčka Dny v týdnu
- naučte se nová slovíčka Měsíce v roce (měsíce se v angličtině píšou vždy s velkým písmenem
na začátku)

1. měsíce – JANUARY leden, FEBRUARY únor, MARCH březen, APRIL duben, MAY
květen, JUNE červen, JULY červenec, AUGUST srpen, SEPTEMBER září, OCTOBER říjen,
NOVEMBER listopad, DECEMBER prosinec
2. roční období – SPRING jaro, SUMMER léto, AUTUMN podzim, WINTER zima
3. trénujte na školních stránkách – procvičujte si výslovnost, zahrajte si hry a
poslouchejte písničky (https://scholaviva.wordpress.com/2020/06/08/4-rocnikmonths-of-the-year-mesice-v-roce/)
4. vypracujte pracovní list s měsíci a v PS str. 81 roční období

Bezpečnost a zdraví

- opakujte si: jsem cyklista – povinné vybavení kola, řešení modelových situací na
křižovatkách, najdete na: https://slideplayer.cz/slide/12467414/
- správné vybavení jízdního kola: Besip – Dopravní výchova dětí
https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblastidopravni-vychovy Test 1 - 5
- dopravní značky

