4. třída - domácí výuka na týden 23. - 27. 3. 2020
kontakt na třídní učitelku:

monika.krizkova@zscerncice.cz

Anglický jazyk – skupina V. Řeřichové
kontakt : vera.rerichova@zscerncice.cz
1. učeb. s. 70 - Lesson 8 - učit se nová slovíčka (v prostředním sloupci je
správná výslovnost) i věty pod slovíčky
2. učeb. s. 31 - In the morning - přečíst si a za pomoci slovíček na s. 70 si
přeložit
3. PS s.45/1 - zadaná slova napsat na řádek několikrát - ofotit a poslat
na vera.rerichova@zscerncice.cz
4. pro zábavu: www.englishwsheets.com

Anglický jazyk – skupina L. Hellerové
kontakt: lenka.hellerova@zscerncice.cz
 slovní zásoba lesson 8 (uč. str.70) - naučit se
 uč.str.31 : In the morning - přečíst a přeložit (za pomoci slovíček uč.
str.70) – ústně
 nadále opakovat dosavadní slovní zásobu

Český jazyk
 učebnice str. 134, 135 – opakování skloňování podstatných jmen
rodu mužského. Pokud jste prošli všechna cvičení v učebnici i
s příslušnými tabulkami, kde je vše podrobně vysvětleno, tak žáci
nebudou mít problém se skloňováním. Po návratu z karantény se
k této kapitole určitě vrátím.
 učeb. str. 136 – 140 –slovesa – procvičování učiva 3. ročníku.
Základní poznatky jsou shrnuty v přehledu na str. 140 a v tabulkách
na str. 142, 143.
 PS - str.39, 40 celé

Matematika
 učebnice str. 76 – 78 vztahy mezi čísly. Postupujte prosím podle návodu,
který je vždy v horních částech stránek učebnice u znamení- ryby.

 PS - str. 10 celá

 geometrie - učebnice str. 128 – rovnoběžníky. Procvičit si pojmy :
čtyřúhelník, pravoúhelník,čtverec, obdélník

 PS str. 33 celá
Vlastivěda
 učebnice str. 72 – Staří Slované (kapitola 17) - pozorně přečíst a
do malého sešitu ( s letadlem) si udělat výstižný výpisek tak, aby se v něm
nacházely odpovědi na otázky 1. – 5. na str. 74.

 Ve škole společně čteme čítanku Putování českými dějinami. Tuto část
naší historie máme již přečtenou, proto informace o Slovanech nebudou
pro žáky úplně nové a neznámé. Z této kapitoly budeme určitě po skočení
karantény psát obvyklý vědomostní test.

 PS str. 37, cv. 3 vyluštit doplňovačku. Na cv. 3 na str. 36 netrvám .
Přírodověda
 učebnice str. 69 – 71 kapitola Rostliny a živočichové vod a bažin
(od sumce k rakovi )
 pozorně přečíst, ale bez výpisku ( sešit je stále  ve škole )
 umět odpovědět na otázky za kapitolou na str.71. Podobné, s malými
obměnami budou v testu po karanténě.
 PS str. 25 celá, str. 26,cv.7

Informatika
kontakt: lenka.cekalova@zscerncice.cz
 Učebnice str. 62 – přečíst – Internetový prohlížeč
 V sešitě jsme skončili s přehledem internetových prohlížečů. Pokračujte
bez nadpisu a zapište si následující text:
Začátek výpisek

Každá webová stránka má svoji přesnou internetovou adresu. Je to URL
adresa.
Příklady URL adres:

www.zscerncice.cz
www.alik.cz

Každá adresa je jedinečná, to znamená, že na světě nemohou být dvě
stejné internetové adresy.
Adresu píšeme přímo do adresního řádku prohlížeče.
U internetové adresy nejsou povoleny české znaky (háčky, čárky nad
písmeny - např. ě,š,č,ř,ž,ý) a mezery.
Konec výpisek

 Flavio, Lída a Kamil mají sešity u vyučující. Výpisky napište na papír a
ten si po příchodu do školy vlepíte do sešitu informatiky.

Vážení rodiče,
testy z přírodovědy a vlastivědy nechci v žádném případě vyhrožovat. Pouze
upozorňuji předem, co plánuji po návratu do školy vzhledem ke klasifikaci
2. pololetí. Děti nepíší žádné dlouhé a složité výpisky, ale vědomosti ze zadaných
kapitol mít musí. Proto se přimlouvám za zábavné učení, které se svým dítětem
můžete doma v klidu uskutečnit. Věřím, že si společné učení užijete a nebude vás
naopak trápit. V opačném případě se na mě můžete obrátit. Opatrujte se. MK
P.S. Na procvičování vám nabízím webové odkazy níže .
Český jazyk:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4trida?fbclid=IwAR14KkZXzNIbxwtHtkKp3OxbfnE5wfsVwi0oDO0uR6v0LezeybnyQKOZMN8
https://www.mojecestina.cz/

https://www.ocestine.cz/testy/

https://www.pravopisne.cz/tag/souhrnna-4-a-5trida/?fbclid=IwAR33B7sSzr9EoIEUfJK0VDSH9kYIkRdHct-gRgPEgZJIbp-xbdNQUPkdT0w

https://www.umimecesky.cz/prehled-temat

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

Matematika:
https://skolakov.eu/matematika-4-trida

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

http://matematika.hrou.cz/c/4.trida

https://www.umimematiku.cz/matematika-4-trida

Vlastivěda:
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

https://www.zsamskluky.cz/vlastiveda-pracovni-listy-pro-4-roc/d1120?fbclid=IwAR2pE2q5Pmtk_Mt_VB9dR02Z8iGT7canaEl5FJQn5_M9FraFg14V3mToctA

http://www.activucitel.cz/predmety/vlastiveda/?grade=&fbclid=IwAR2PTaR3Jd5r6V5uNrDn6c
OmJhE7boqLXO1NgAyPCx6Ob3PdKU5CyJoNaDc

Přírodověda:
http://www.rysava.websnadno.cz/Prirodoveda.html

http://www.zsstonarov.cz/vyuka_zs_stonarov/p4.htm

http://www.activucitel.cz/predmety/prirodoveda/?grade=&fbclid=IwAR3oYHWXaCPLKfnv7__
cvIN2xBVWl5NbuPnFduJXYFZzOqV__f0C7FS4I5s

https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Testy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda_4._ro%C4%8Dn%C
3%ADk_prov%C4%9Brky_znalost%C3%AD?fbclid=IwAR1WzqoF8RQk3zu87M89Gn26NITY9Iy5vmarWqjDcPx_dOGnQrnXKjWAhs

