Přehled učiva na týden od pondělí 23. 3 do pátku 27. 3.
V případě dotazů volejte na moje číslo, které mají děti v žákovské knížce.

Matematika
pondělí: učivo : slovní úlohy – porovnávání - učeb.str.24
prohlédněte si dobře mapku a ukažte si řeky a hory,
následně do nového sešitu opište slovní úlohu cv,1
a udělejte zápis, výpočet a odpověď
úterý: učivo: slovní úlohy – porovnávání - učeb.str.24
do sešitu s tygrem udělejte výpočty k cv.2 a 6
středa: opakování učiva - numerace
učeb.str.24 – cv. 7, 8
vypočítejte do nového sešitu – nezapomeňte napsat datum, pište jako ve škole
čtvrtek, pátek: pracovní list – viz další stránka

Doporučuji stále procvičovat a opakovat učivo.
stránky Školákov.cz, Proškoly.cz. Heslo k přihlášení na stránky
Proskoly.cz mají žáci nalepený v žákovské knížce

Přírodověda
Učebnice str. 43 – pokusit se odpovědět na otázky –
zapsat si, na kolik otázek dokážeš odpovědět bez nápovědy

Str. 44 –49 Ekosystém louka - zápisy a obrázky do sešitu
PS str. 22 – 23
Žáci si budou zapisovat, jaké přírodopisné pořady
viděli během karantény – podklad pro besedu

Český jazyk

učivo: podstatná jména rodu mužského

pondělí: učivo: procvičení určování životnosti u podst, jmen rodu mužského
učebnice str. 57, cv.8 - Žáci píší do svých deníků.
Pak určí životnost podtržením slov - život. – zeleně, neživotná - hnědě
Následně procvičení na web. stránkách :
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnostnezivotnost/karticky.html

úterý: učivo: procvičení koncovek u podst, jmen rodu mužského
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovkyvzoru/cviceni.htm
do tabulky doplň správně koncovky
procvič ústně doplnění koncovek u slov : holub, lev, páv, řetěz, kámen, sud

středa : učivo: vzor muž , stroj
učebnice str.58, druhá žlutá tabulka a str.59 – žlutá tabulka opsat
do červeného školního sešitu
PS 18 /1 – samostatná práce – celé cvičení i za a) opsat tvary slova hlodavec
čtvrtek: samostatná práce
PS 18/2 – vzor pán – pytel i slova vybarvi žlutě a vzor muž – pytel i slova zeleně
PS 18//3 – doplň správné tvary slov ze závorky
pátek: samostatná práce
PS 18 / 4,5
PS 19/ 1 celé , PS19/ 2 – správně vybarvi – pastelku si můžeš vybrat

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

čtení : Žáci pokračují v domácím čtení vlastních knih.
sloh: Kdo splnil úkol, tento týden úkol ze slohu nemá.
Komu se nepodařilo, úkol zůstává :
napsat krátký email : jak se máte a co děláte a poslat na adresu
irma.krulisova@seznam.cz

Vlastivěda 23.3. – 27.3.
Pondělí 23.3
Přečtěte si v červené učebnici Hlavní události nejstarších českých dějin na str. 7 „ Doba bronzová “
a „ Doba železná“.
Proveďte zápis:
2/ Doba bronzová
První objevení široce rozšířené slitiny – bronzu ( výroba nástrojů, zbraní a šperků)
3/Doba železná
Poslední období pravěku, ve kterém se osvědčilo k výrobě nářadí , nástrojů a zbraní železo.

Po zápisu si ústně odpovězte na otázky 1 - 5 v učebnici na straně 7.

Pátek 27.3.
Doporučuji zhlédnutí videa Lidé z pravěku.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/318294340070010-lide-z-praveku/
Kdo má doma modelínu, může si vymodelovat vázu nebo misku z doby kamenné.
A pokud je to možné, pošlete mi fotografii vašeho výtvoru na moji adresu: lbudinska@zsronov.cz
Přeji hodně zdaru. L.B.

Roluj dále , na další stránce je Angličtina.

Anglický jazyk 23. – 27.3.
Milé děti, máte zopakovaný čas a číslovky. Tento týden se pustíme znovu do oblíbených
televizních pořadů.
1. Napiš názvy televizních pořadů.

2. Vypracuj všechna cvičení v pracovním sešitě str. 40 – 41.
Pamatuj!
S televizními programy a dny se pojí předložka ON (př. on Monday; on Channel 1).
S časovými údaji se pojí předložka AT (at 7.40)
3. Ve vaší učebnici na str. 40 si pročtěte televizní program TV GUIDE a rozhovor kluka a holky,
který je k těmto programům. Na další stránce si přečtěte a přeložte komiks The Dragon
Crown 8
4. Správné řešení v pracovním sešitě si zkontrolujte v příloze.

