Učivo pro 4. ročník od 15.2. do 19.2.2021
Český jazyk - opakování a procvičování
Skloňování podstatných jmen rodu středního. Vzory pro rod střední.
Zařazování slov ke vzorům. Určování pádu, čísla a vzoru. Pravopis.
Důležité !!! Prostuduj si v učebnici na str.106 a 107 tabulky:
1) Jak se skloňují vzory podstatných jmen rodu středního str.106
2) !Pamatujte si: str.106 - 107
3) !Pamatujte si: str.107
4) str.108/cv.7, 8, str.109/cv.10 - pokus se cvičení vyřešit ústně

Nové učivo: Skloňování podstatných jmen rodu ženského
Důležité !!! Prostuduj si v učebnici na str.111 tabulky:
1) Vzory pro podstatná jména rodu ženského str.111
2) !Pamatujte si: str.111

Čtení
str.76 - 77 „Buvol“ – Vietnamské pohádky
- hlasité a výrazné čtení s porozuměním
- zamysli se nad úkoly str.77/cv.1, 2

ČJ – sloh
O bílé paní - učebnice str.131 – 132
- důkladně si přečti, prohlédni si obrázek bílé paní a zamysli se nad tím,
zda bys ji dokázal popsat (postava, obličej, jak se tváří, oblečení,…)

Anglický jazyk
Neustále si opakuj a procvičuj již známá „slovíčka“.
Nová slovní zásoba – popis počasí.
Do sešitu AJ si zapiš tuto slovní zásobu a uč se ji:
It’s a windy day. [ its ǝ windy dej ]
It’s a rainy day. [ its ǝ reiny dej ]
a playground [ ǝ pleigraund ]
a snowman [ ǝ snoumæn ]
a toboggan [ ǝ tǝ‘bógn ]
clouds [ klaudz ]
a competition [ ǝ kompǝ‘tyšn ]

Je větrný den.
Je deštivý den.
hřiště
sněhulák
sáňky
mraky
soutěž

V učebnici str.23 – Unit 6 – It’s raining. Čti věty nahlas. Trénuj i překlad.
Pracovní list str.23/cv.1 Přečti a přiřaď. Napiš písmeno.
str.23/cv.2 Najdi slova týkající se počasí.

Pro snadnější naučení se nové slovní zásobě doporučuji tyto písničky:
https://youtu.be/euaQqxX9zpM - What’s The Weather Like Today (Song) – Jaké je dnes počasí?
https://youtu.be/X0ehL55l8G8 - English song for kids -What’s the weather like today?
https://youtu.be/kAemfCkm43U - What’s the weather like?

Matematika
Učivo: Písemné sčítání a odčítání nad 10 000,
Pamětné násobení a dělení (učebnice str.20 – 21)
Důležité! Důkladně si prostuduj růžové tabulky:
1) Násobení čísly 10 a 100 – str.20
2) Dělení čísly 10 a 100 – str.21
3) násobení – jeden z činitelů je násobkem čísla 10 – str.21
Geometrie – str. 25 – Rýsujeme trojúhelník – str.25/cv.1, 2

Přírodověda
Opakování: str.38 – 39 Rostliny našich polí
1) Polní plodiny – obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny,
textilní plodiny
2) Plevele
Nové učivo: str.40 – 41 Živočichové našich polí - Tažní a stálí ptáci

Vlastivěda - opakování
Téma: Nerostné bohatství, průmysl

V pondělí 22.2.2021 přinesu od 10.00 do 11.00 hod.
ČJ
1 PL

AJ
Sešit + 1 PL

M
1 PL

MG
1 PL

PŘ
1 PL

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, můžeš mi kdykoliv napsat nebo zavolat.
Děkuji. S pozdravem vaše tř.uč.Dagmar Moudrá

