Přehled učiva na týden od pondělí 30. 3 do pátku 3. 4.
Matematika
pondělí: učivo : Geometrie - Vlastnosti obdélníku
 učeb.str.25, cv.1 a, b
Děti udělají úlohu nejprve ústně, mohou si pomoci nápovědnou tabulkou u cv.2
( pozor na název obdélníku, u cv.1 je obdélník EFGH )

-



následně do sešitu Geometrie udělejte zápis:
datum, nadpis - Vlastnosti obdélníku
nadpis podtrhni červenou pastelkou (může být i jiná výrazná barva)
piš: Obdélník je čtyřúhelník.
Vrcholy obdélníku EFGH jsou body …………………….. .
Strany obdélníku EFGH jsou úsečky ………………………………………..
Tvar obdélníku má například………………nebo………………….. .
dopiš věty – na tečky doplň správně názvy vrcholů a názvy úseček
podle obrázku u cv.1, u poslední věty dopište název 2 věci okolo vás .

úterý: učivo : Geometrie - Vlastnosti obdélníku - pokračujeme
učeb.str.25, cv.1 c - j
Děti udělají vše nejprve ústně.
 následně do sešitu Geometrie udělejte zápis:
- datum, nadpis - Strany obdélníku
- nadpis podtrhni červenou pastelkou (může být i jiná výrazná barva)
- piš: Strany obdélníku EFGH jsou úsečky EF, FG, GH, HE.
Protější strany jsou rovnoběžné ( …….II ………, ……..II………..)
Sousední strany jsou na sebe kolmé.
Úhlopříčky obdélníku jsou úsečky ………. a………. .
 dopiš věty – na tečky doplň správně názvy úseček.
středa: opakování učiva - numerace
Čeká nás zítra násobení do milionu, proto si dnes zopakujte násobilku.
- zopakujte si násobky 2, 3 ……10
- procvičujte ústně – zkuste být hbití při odpovědi
(tzn. Dítě řekne výsledek dříve než pomalu v duchu napočítáte do 5,
Pokud nestihne, je nutné více a častěji procvičovat)
- http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/2opakov01.htm

čtvrtek : Písemné násobení v oboru do milionu
-

učeb.str. 27, cv..1
opíší 6 příkladů a vypočítají. - žáci počítají do svých procvič. sešitů.
Jak na to? Mohou postupovat podle návodu u cvičení.
Zkouší podobné příklady s rodiči ústně.

pátek : Písemné násobení v oboru do milionu
učeb.str. 27, cv.3 - žáci počítají do svých procvič. sešitů.
opíší 6 příkladů a vypočítají. Jak na to? Mohou postupovat podle návodu u cvičení.
- Zkouší podobné příklady s rodiči ústně.
-

Český jazyk

učivo: podstatná jména rodu mužského

pozn. učitelky – některé děti mají problém s názvy sešitů
Tak tedy připomínám:
malý červený = nahrazuje školní sešit
pracovní sešit = velký žlutorůžový, patří k učebnici
Korona sešit = deník, který si děti zavedly při začátku domácí výuky
Čtenářský deník = zavedený sešit na zápisy o přečtených knihách
Kdybyste váhali, nebojte se zavolat, jsem tu pro Vás.
Ráda poradím, pomohu. IK
pondělí: učivo - opak. vzorů muž, stroj
PS 19 / 3, 4 – sam. práce
učebnice str. 60 / 21 – prosím rodiče o diktát, děti píší do Korona sešitů
Kontrolu a hodnocení provedou děti pod dohledem rodičů, zapíší případné opravy,
Jako děláme ve škole po diktátu.
úterý: učivo: podst, jmen rodu mužského vzor předseda, soudce
učebnice str.60 – tabulka – vyskloňujte ústně vzory v jednotném i množném čísle
cv.22 – do Korona sešitů napište slova v 7. pádě čísla množného
Když budete váhat, vyhledejte na Googlu.

středa :
učivo: podst, jmen rodu mužského shrnutí
učebnice str.61 – cv.1, 2 – ústně
cv. 3 Napište věty se správným tvarem podst. jmen do Korona sešitu
čtvrtek: samostatná práce
 PS 20 – celá
 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodumuzskeho/vzory/prirazovani-1.html
pátek: procvičení učiva
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisnytrenazer/vyber.html

čtení : Tento týden končí měsíc, děti by měly mít dočtené knihy.
Podle domluvených pravidel následuje zápis do čtenářského deníku
a výběr nové knihy.
Sloh: úkol č.1 : napsat email paní učitelce - nemají splněno:
Andrejka, Apolenka, Bára, Honza, Míša,Sára, Štěpán aTomáš – hodnoceno nedostatečně
úkol č.2 – učebnice str.62 Telefonické a písemné vzkazy
Napište mi sms na moje číslo. Kdo náhodou nemá uložené, je v ŽK
nebo mi napište email a já Vám ho napíšu . IK

Doporučuji stále procvičovat probírané učivo na webových stránkách.
Žáci si učivo procvičují, upevňují a zároveň dostávají tlačítkem kontrola
zpětnou vazbu, jak se jim daří.

Vlastivěda 30.3 – 3.4.
Milé děti,
srdečně vás zdravím a ještě jednou děkuji všem, kteří mi poslali fotografie
svých výtvorů z doby pravěku.
Tento týden budeme pokračovat v historii osidlování našeho území.

Pondělí
Přečtěte si v učebnici na str.8 Keltové na našem území
a pokuste se odpovědět na otázky za textem.
Proveďte zápis:
Keltové na našem území
- přišli kolem roku 400 před naším letopočtem
- jeden z keltských kmenů Bójové dal vzniknout názvu naší vlasti Bohemia
- byli zdatní bojovníci, řemeslníci a také obchodníci - používali již mince
Dobrovolný úkol - najděte na internetu Keltský horoskop/ stromoskop a zjistěte,
ke kterému stromu patří vaše datum narození.

Pátek
Přečtěte si v učebnici str. 9 a 10

Příchod Slovanů a Sámův kmenový svaz

Nakreslete si časovou osu s přehledem příchodu Keltů, Germánů, Slovanů a období
Sámovy říše. Učebnice str.10 dole.

Přírodověda
Učebnice str. 50 – 51 – Ekosystém park
PS str. 24 – pracuj dle návodu – stránku vyfoť
a pošli na e-mail : jsejckova@zsronov.cz
Nezapomeň si zapisovat, které přírodovědné pořady jsi shlédl.
Zapiš si také zajímavosti, se kterými bys chtěl či chtěla seznámit své spolužáky.
Nezapomeň na zápisky a obrázky do sešitu.

Angličtina : od 30. 3. do 3. 4.
1. Pokud můžete, vytiskněte si list s novou slovní zásobou (v příloze č. 1)
Pokud nevíte, jak se slovíčko vyslovuje, použijte překladač, který má fonetický přepis a
výslovnost. Např.
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/shopping
2. Novou slovní zásobu můžete procvičovat také na www.proskoly.cz – záložka – anglický
jazyk – aktivity ve volném čase.
3. Učebnice str. 42 – přečíst
4. Pracovní sešit str. 42 vypracovat.
5. Správné řešení v pracovním sešitě si zkontrolujte v příloze č. 2.

