4.A

Rozpis učiva na období 4. 5. – 7. 5. 2020

Pokračování v látce v následujících předmětech:
Předmět
Český jazyk

Anglický jazyk

Učivo
Opakování skloňování podstatných jmen
Učebnice str. 63 – písemně do školního sešitu – cv. 2, 4 a)
ústně – cv. 1, 3, 4
str. 64 - písemně do školního sešitu – cv. 7
ústně – cv. 5, 6
str. 65 - písemně do školního sešitu – cv. 1, 3, 4 (pokud vám někdo nadiktuje
– i cv. 4
ústně – cv. 2
Slovíčka: zapsat a naučit se slovíčka L1-L24
Pracovní sešit: dokončit všechna cvičení od str. 4-51 (kromě poslechů)
Učebnice: čtení a překlad - ústně str. 50/1,2
přečíst, naučit se časování sloves v přítomném čase prostém str. 50/4
čtení pohádek: ČERVENÁ KARKULKA L29
Youtube: počet pohádek nechám na vás (minimálně 2) :
https://www.youtube.com/user/kidshut/videos
CLICK učebnice: str. 32/2, 32/3, 34/2, 35/4 (přečíst), čtení- 36-37

Matematika

ČaJS – Vlastivěda

ČaJS - Přírodověda

EXTRA: CLICK pracovní sešit: dokončit všechna cvičení od str. 30-35
Procvičování dosavadní látky
Pracovní sešit (2. díl) – str. 16 cv. 1, 2, 3, 5, 6
str. 17 cv. 1, 2, kdo zvládne i cv. 3
str. 19 celá
Geometrie – rýsování trojúhelníku
Pracovní sešit (geometrie) – str. 35 – 36 – procvičovat konstrukci trojúhelníku –
cvičení, která jdou. Kdo by neměl geometrii PS, procvičovat konstrukci trojúhelníku (se
zachováním trojúhelníkové nerovnosti) na papír.
Zopakovat si konstrukci pravoúhlého trojúhelníku, obdélníku a čtverce.
Poznáváme naši vlast – modrá učebnice
Půda a zemědělství
Pracovní sešit – str. 18 celá, práce s učebnicí str. 29 - 31
Hlavní události nejstarších českých dějin – červená učebnice
Život ve středověku
Učebnice – str. 30 – 33 – pročíst, popřemýšlet, ústně si zodpovědět otázky str. 32, 33
a)
Školní sešit – nadpis „Život ve středověku“ – učebnice str. 33 b) – nakreslit časovou
osu a vyznačit na ní body 1 – 3, překreslit si žlutooranžový rámeček a modrý
trojúhelník (nemusí být obrázky, stačí popsat)
Ekosystém okolí lidských obydlí
Učebnice – str. 53 – 61 – přečíst, popřemýšlet

