Shrnutí učiva pro žáky 4. třídy za období 23.3.-27.3. 2020
PONDĚLÍ

ČJ:UČ str. 92 -projděte si skloňování vzorů předseda, soudce. Pozor v 6. pádu mohou být dva
tvary. Připomeňte si, jak určíme vzor předseda a soudce viz žluté tabulky v učebnic str. 92,93.
Tyto vzory určujeme u podstatných jmen rodu MUŽSKÉHO ŽIVOTNÉHO, pokud je toto
podstatné jméno v 1. pádu zakončeno samohláskou -a... JEDNÁ SE O VZOR PŘEDSEDA...
pokud je v 1.pádu zakončeno samohláskou -e JEDNÁ SE O VZOR SOUDCE.
Poté vypracujte ústně UČ str. 92/cv.1a) +2a)b) Písemně vypracuj: PS str. 55/cv.1,2
M: Na fólii vypracuj: UČ str.109/cv.19 (Hodnotu neznámé x máš zadanou vždy v oranžovém
řádku) Písemně vypracuj: UČ str.21/109/cv.21 (stačí 2 sloupečky) PROVEĎ ZKOUŠKU!.
PŘ: Zopakujte si učivo rostliny našich polí - UČ str. 38-39 + sešit. Poté si zkuste vyplnit testík,
který jsem pro vás vytvořila. K testu se dostanete jednoduše kliknutím na tento
odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKUe14c7ZRwCcfF7XgvQKTYYd1RrLlGA
HfqjNXP4kHNXMzoA/viewform?usp=sf_link
ÚTERÝ
ČJ: Znovu si zopakujte skloňování vzorů PŘEDSEDA a SOUDCE v tabulce v UČ str. 92, pročtěte
si také znovu žluté rámečky na str. 92,93. Ústně si projděte na str. 93/cv. 1. Písemně do ČJ
školní vypracujte str.93/cv.2a)b). Postupujte podle následujícího návodu: V učebnici máme
zadané slovo NEMLUVA... převedu si tvar do 7.pádu č. mn. (7.p. s kým, s čím?) S
NEMLUVY....pouze tento tvar zapisuji do sešitu a k němu určuji vzor(ten nemluva=ten
předseda) . Takže v sešitě budu mít pouze s nemluvy (vzor předseda),...pokračuji dalším
slovem.
M: UČ str. 111- růžový rámeček- pečlivě si pročti a připomeň si názvy:
sčítanec+sčítanec=součet a menšenec-menšitel=rozdíl. Vypracuj písemně str.111/cv. 1 do M
školní - proveď i zkoušku. (PŘIPOMÍNÁM, že zkoušku u písemného sčítání provádíme tak, že
zaměníme sčítance a měl by nám vyjít stejný součet př. 330+210= 540 Zk: 210+330=540... vy
samozřejmě počítáte písemně = POD SEBOU).
VL: Pročtěte si v UČ str. 8-9: Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Zápis, který
posílám v příloze PŘEPIŠTE do sešitu. Přikládám také videa k jednotlivým krajům.
Pardubický kraj: https://www.youtube.com/watch?v=N4pRjGXQrG4
Kraj Vysočina: https://www.youtube.com/watch?v=tYy4QTazwZo
Jihomoravský kraj: https://www.youtube.com/watch?v=CCc7o8dB3AE

STŘEDA:
M: Vypočítej písemně UČ str. 111/cv. 3 do M školní. Výsledky počítání mi zapiš do testíku
pod tímto odkazem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bHGWmBzPAtFR62PQCWFcYbclkxduDFL23b1NZzduE8C2Q/viewform?usp=sf_link
Mně opět přijdou výsledky a uvidím, jak se vám počítání podařilo. Po odeslání testu si
nezapomeňte kliknout na ZOBRAZIT SKÓRE... uvidíte, kde jste měli chyby a můžete si tak
provést opravu úplně samostatně bez rodičů.
ČJ:Písemně do sešitu vypracujte UČ str. 93/cv. 4a) - zítra bych Vám poslala řešení, aby si děti
mohly provádět kontrolu i samostatně. + PS doplňte zbylá cvičení na str. 55.
ČT: Posílám odkaz na čtení s porozuměním- přečtete si příběh a odpovíte na otázky. Je to
zajímavý napínavý příběh. Myslím, že se vám bude líbit. https://www.gramar.in/cs/test.php
Komu by odkaz nefungoval, dostanete se k práci touto cestou: Zadejte si do internetového
vyhledávače www.gramar.in – poté klikněte na 4. ročník 9-10let – dále klikněte na Čtení
s porozuměním a poté si vyberte text s názvem Noční můry nespí.
Posílám ještě odkaz, pod kterým najdete interaktivní učebnice a pracovní sešit od
nakladatelství TAKTIK. Bude to po Vás chtít jednorázovou registraci, takže si vyplníte
požadované údaje (jméno, příjmení, e-mail, heslo) a příště už se budete pod těmito údaji
přihlašovat. My od tohoto nakladatelství využíváme PS do přírodovědy a vlastivědy a děti ze
školy znají i tuto interaktivní podobu. Jde o to, že pokud vám zadám nějakou práci v těchto
pracovních sešitech, děti si poté mohou interaktivně samostatně provést opravu, popřípadě
vyplnit nějaké doplňující cvičení, nebo shlédnout video. Díky tomuto přihlášení budete mít
dostupné i jiné učebnice a pracovní sešity, takže můžete určitě využívat k samostatnému
procvičování učiva. Tak tedy ten dokaz: https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde

ČTVRTEK

ČJ: Doplňte v PS PJ (žlutý) str. 13, 14 -zopakujte si skloňování vzorů PŘEDSEDA a SOUDCE a
pravopis podstatných jmen skloňovaných podle těchto vzorů. Vyplňte cvičení na těchto
stranách.
Vyplňte testík pod
odkazem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclrWWI0yloyjpejFfbR8SLhYC0gMjJ4RK93eemIXG6jjDcQ/viewform?usp=sf_link
M: Dnes nás čeká rýsování čtverce a obdélníku. Připravila jsem Vám k tomu prezentaci v
powerpointu, která obsahuje i video s návodem. Komu by nešla otevřít prezentace, tak ten
stejný materiál posílám také ve formátu PDF. (viz přílohy).
SHRNUTÍ PREZENTACE:
ČTVEREC
 Čtverec má vždy 4 vrcholy (na obrázku vidíme vrcholy: A,B,C,D)
 Čtverec má vždy 4 strany (na obrázku vidíme strany: AB,BC,CD,DA)
 Čtverec má všechny strany vždy stejně dlouhé

 2 sousední strany jsou vždy kolmé = svírají pravý úhel
 2 protilehlé strany jsou vždy rovnoběžné (na obrázku: AB II CD, AD II BD)
- NARÝSUJ ČTVEREC PODLE VIDEA: https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0
OBDÉLNÍK
 Obdélník má vždy 4 vrcholy (na obrázku vidíme vrcholy: A,B,C,D)
 Obdélník má vždy 4 strany (na obrázku vidíme strany: AB,BC,CD,DA)
 Obdélník NEMÁ všechny strany stejně dlouhé. Stejně dlouhé jsou pouze strany
protilehlé (/AB/=/CD/, /AD/=/BC/)
 2 protilehlé strany jsou vždy rovnoběžné (na obrázku: AB II CD, AD II BD)
 2 sousední strany jsou vždy kolmé = svírají pravý úhel
- NARÝSUJ OBDÉLNÍK PODLE VIDEA: https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y

VL: Pročtěte si UČ str. 9-10 Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj. Poté si
PŘEPIŠTE do sešitu zápis, který posílám v příloze. Poté vyplňte PS str.6 (Při vyplňování si
můžete pomoci s interaktivním pracovním sešitem na webových stránkách etaktik, ke
kterým jsem vám včera posílala odkaz na registraci).
Posílám i odkazy na youtube, kde se můžete podívat na videa k jednotlivým krajům:
Olomoucký kraj: https://www.youtube.com/watch?v=ApxZZC8htis
Moravskoslezský kraj: https://www.youtube.com/watch?v=GM_6yJwPJs4&t=5s
Zlínský kraj: https://www.youtube.com/watch?v=pBBxTgA1KXI&t=86s

PÁTEK

M: Dnes vás opět čeká rýsování čtverce a obdélníku, pokud by sis nemohl vzpomenout na
postup, podívej se na videa ze včerejší prezentace. Budeš také počítat obvod narýsovaných
geometrických tvarů (pokud si nebudeš moct vzpomenout na postup, máš ho v sešitě,
popřípadě UČ str.105-106). V obou případech postupuj následovně: opiš zadání, udělej náčrt,
narýsuj čtverec/obdélník, vypočítej obvod. Zadání zní:



Narýsuj čtverec KLMN, kde strana /Kl/=3cm + vypočítej jeho obvod.
Narýsuj obdélník EFGH, kde strana /EF/=4cm, /FG/=2cm + vypočítej jeho obvod.

ČJ: Vypracujte písemně do ČJ školní UČ str. 94/cv.2 + PS str. 56/cv. 1,2
PŘ: Zopakujte si učivo živočichové našich polí (UČ str.40-42 + sešit). Poté si vyplň testík pod
tímto odkazem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScASvZA62MgoUNAHvrfXrcaV8d3xpjoap7jhHp
VZXphRkKf4Q/viewform?usp=sf_link
Na víkend dostáváte jen malinké opakování z ČJ a to: PS PJ (žlutý) str. 15/cv. 1,2.

ANGLICKÝ JAZYK
PS s. 53- rollerblades / roul (r)bleids/ kolečkové brusle
rollerblading / roul (r)bleidi(n)/ ježdění na bruslích

PS s. 52/1- k obrázkům dopiš aktivitu- na nejbližší volné místo
PS s. 52/2- DIFFERENT/ dif _ r_ nt/ rozdílné ………místo podtržítka je znak, který se vyslovuje jako
neurčitý člen a. (např. a book), ve slovíčkách to dopisuji jako obrácené e.
THINGS / fings/ věci
BUT / bat/ ale
REALLY

/ ri_ly/ opravdu

Pokračovat v procvičování učení a pravopisu aktivit, opět zkusit procvičit rozhovor podle s. 41
v učebnici, odpovídat celou větou- Yes, I do. – No, I don ´t. Tento rozhovor mezi Quizzym a Ziggym
opište do sešitu Eng.

Učte se psát slovíčka jak aktivit, tak dnů, a nezapomeňte prolistovat i sešit- starší učivo.

VLASTIVĚDA- ZÁPISY

Pardubický kraj
-

Krajské město: Pardubice
Řeka: Labe
Chemický průmysl- zpracování ropy
Výroba perníku
„Velká pardubická“ –závody na koních (stáje Kladruby nad Labem)

Kraj Vysočina
-

Krajské město: Jihlava
Řeka: Jihlava
Rozsáhlé lesy
Pěstování brambor
( V minulosti těžba stříbra – výroba mincí)

Jihomoravský kraj
-

Krajské město: Brno (hrad Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla)
Řeky: Svitava, Svratka, Dyje, Morava
VŠ- Masarykova Univerzita
Výroba traktorů (Zetor)
Masarykův okruh- závody motorky/auta
Moravský kras – soubor vápencových jeskyň (největší v ČR) + propast
Macocha

Olomoucký kraj
-

Krajské město: Olomouc
Řeka: Morava
VŠ – Univerzita Palackého
Úrodná oblast

Moravskoslezský kraj
-

Krajské město: Ostrava
Řeky: Opava, Odra, Ostravice
Těžba černého uhlí (Karviná) – výroba koksu – výroba oceli a železa
Výroba aut (Hyundai, Tatra)

Zlínský kraj
-

Krajské město: Zlín
Řeka: Morava, Dřevnice
Oblast nazývaná Valašsko
Lázně Luhačovice
Výroba obuvi – Baťa (dnes už se nevyrábí zde)

