4.A

Rozpis učiva na období 14. 4. – 17. 4. 2020

V úterý 14. 4. zašlu rodičům (i dětem do skupiny) vytvořené čtvrtletní opakování ze všech
předmětů (pravděpodobně dohromady) – základní učivo, které by žáci měli ovládat – toto
cvičení si žáci samostatně vypracují, a poté si projdeme výsledky ústně přes
videohovor/telefonní hovor.
Mimo toto opakování je práce v jednotlivých předmětech následující:
Předmět
Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

ČaJS – Vlastivěda

ČaJS - Přírodověda

Učivo
Psaní, sloh: od pondělí 13. 4. do neděle 19. 4. (případně jakýchkoliv jiných 7 dní) –
Můj deníček z karantény – každý den zápis do slohového/školního sešitu.
Formát: Datum, den v týdnu, případně nadpis, který se k danému dni hodí.
Pod to - 4 a více vět vyprávění o tom, jak jsem se měl/a, co jsem dělal/a v daný den.
Učivo, které bylo zadáno na předchozí týden, platí i pro týden následující:
-školní pracovní sešit: dokončit všechna cvičení od str. 4-47
-slovníček: zapsat slovíčka L1-L22
-CLICK pracovní sešit: 24, 26/2, 27
-CLICK učebnice: str. 26/1 přečíst komiks, 26/2 přečíst říkanku, 27/3 přečíst článek o
tradičním jídle v UK
- podívat se na videa sl. zásoba jídlo:
https://www.youtube.com/watch?v=BilStuLzW6s
https://www.youtube.com/watch?v=YC1HfRDWwQQ
https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc
- podívat se na videa o Velikonocích v UK:
https://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI
https://www.youtube.com/watch?v=StlJgYF-Ki8
Finanční gramotnost: Plnění krátkých úkolů každý den, zápis na papír (kvůli
zapamatování – nebudu to kontrolovat).
Úterý – Zjistit od rodičů celkový měsíční příjem domácnosti – výplata maminky,
tatínka, případně další příjmy.
Středa – Zjistit od rodičů, kolik přibližně stojí nákup potravin pro celou rodinu na
jeden týden – společně počítat, samostatně si spočítat, kolik stojí potraviny na jeden
měsíc (4 týdny).
Čtvrtek – Zjistit, jaké jsou další náklady na živobytí, které musí rodiče měsíčně zaplatit
(nájem, elektřina, voda, plyn, …. ).
Pátek – Spočítat si, jaké jsou měsíční úspory naší domácnosti – co rodičům zbude,
když se zaplatí vše nezbytné.
Poznáváme naši vlast – modrá učebnice
Projít si učivo do str. 24 – zopakovat si to, co si nepamatuji, kde mám mezery
Hlavní události nejstarších českých dějin – červená učebnice
Projít si učivo do str. 24 – zopakovat si to, co si nepamatuji, kde mám mezery
Kdo má domácí zvíře: Vyhledat si informace o svém domácím zvířeti a zapsat do
školního sešitu – základní informace o tomto druhu, jeho potrava, péče o něho, délka
života, zajímavosti – kdo má více než jedno zvíře – vybrat si jedno.
Kdo nemá domácí zvíře: Promyslet si, který z doposud probraných ekosystémů je mi
nejbližší, který je v mém okolí a na základě informací z učebnice porovnat, zda ten
ekosystém, který znám je podobný popisu v učebnici – zápis do školního sešitu.

