Shrnutí učiva pro žáky 4. třídy za období 14.4.-17.4. 2020
ÚTERÝ

ČJ: Před Velikonocemi jsme se věnovali určování času podstatných jmen (čas: minulý,
přítomný a budoucí). Nyní se budeme věnovat způsobu podstatných jmen (způsob
oznamovací, rozkazovací, podmiňovací). - tohle téma si můžete připomenout v prezentaci
SLOVESA, kterou jsem vám vytvořila a zaslala dříve. Nebo v UČ str. -106-108 přečtením
ŽLUTÝCH RÁMEČKŮ.
Pro shrnutí:





ZPŮSOB OZNAMOVACÍ - vyjadřuje, že se děj uskutečnil, uskutečňuje nebo uskuteční.
(maloval jsem, maluji, budu malovat,...)
ZPŮSOB ROZKAZOVACÍ - vyjadřuje děj, který má, nebo nemá někdo uskutečnit. (maluj,
malujte, malujme, nemaluj,...)
o neurčujeme čas!
ZPŮSOB PODMIŇOVACÍ - vyjadřuje děj, který by mohl nastat. (maloval bych, maloval
bys, maloval by, malovali bychom, malovali byste, malovali by,...)
o neurčujeme čas!

- Vypracujte UČ str. 106/cv. 4a - ve cvičení zelenou pastelkou zakroužkujte všechna slovesa v
oznamovacím způsobu - toto cvičení mi vyfoťte a zašlete. Poté vypracujte PS str. 62/cv.
1a)b)c) + cv. 3 - Protože bychom dnes měli mít i hudební výchovu, můžete si rovnou píseň
Dělání zazpívat. Víte z jaké je pohádky? Přikládám odkaz na
píseň https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0
M: Viděla jsem, že zlomky vám jdou zatím výborně. Dnes vám k nim posílám slovní úlohu. Do
M školní si udělejte zápis + výpočet (popř. stačí náčrtek) výsledek vyjádřete zlomkem a
napište odpověď.
Slovní úloha: Zuzana upekla dort. Tento dort rozdělila na 10 stejných částí. Jednu část snědla
Zuzka, maminka si dala také jeden kousek, tatínek si dal kousky dva a bratr Roman zvládl
dokonce kousky tři. Jaká část dortu se již snědla? Jaká část dortu ještě zbyla?
Dále vypočítejte do M školní: UČ str.117/cv.7 i ZKOUŠKU 🙂 Dnešní práci z matematiky mi
vyfoťte a pošlete mailem.
PŘ: Zopakujte si téma LOUKA (uč str. 46-49 + sešit) v pátek určitě pošlu malý "testík".
Vypracujte PS str. 39 (opět vám může pomoci interaktivní forma pracovního sešitu dostupná
pod tímto odkazem: https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde) Pokud budete chtít, určitě si doma s
rodiči/prarodiči/sourozenci zahrajte stolní hru -PS str.40-41.

STŘEDA

ČJ: Zopakujte si oznamovací a rozkazovací způsob -VIZ UČ str. 106-107 žluté rámečky (popř.
prezentace SLOVESA). Ústně si projděte UČ str. 107/cv.1,3 Písemně do ČJ školní vypracujte
UČ str.107/cv.4. Poté vypracujte PS str.62/cv.2a)b)
Určování mluvnických kategorií sloves si můžete (DOBROVOLNĚ) online procvičit například
zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8
Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves
https://www.skolasnadhledem.cz/game/349
https://www.mojecestina.cz/article/2010021602-test-sloveso-byt-v-podminovacim-zpusobu
M: Dnes si dáme ještě jednu slovní úlohu se zlomky - do M školní si udělejte zápis, náčrtek
(výpočet pomocí zlomků) a napište odpověď.
Slovní úloha: Maminka upekla bábovku. Bábovku rozkrájela na 20 stejných dílků. Jednu část
bábovky hned ochutnala, 5 dílů odnesla babičce a 2 díly zabalila tatínkovi do práce ke
svačině. Jaká část bábovky zbyla pro děti?
Dále vypracujte: PS str.13/cv.2,3,6 (PEČLIVĚ SI ČTĚTE ZADÁNÍ, usnadní vám to práci 🙂 )
VL: Pročti si učebnici str.13-14. Přepiš si do sešitu zápis, který posílám v příloze. (Ze státních
symbolů nakresli jen státní barvy a vlajku ČR). Poté vypracuj PS str. 3. Jako kontrola nebo
nápověda ti může posloužit interaktivní PS, který najdete opět pod
odkazem: https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky: M: PS str. 14/cv.8,9,10.

ČTVRTEK

M: Na dnešní matematiku jsem dětem vytvořila prezentaci ZLOMKY 2, která se věnuje
počítání části z celku. Prezentace je opět doplněna o výuková videa na youtube. V příloze
tedy posílám verzi prezentace v powerpointu i verzi v PDF.
ČJ: Připomeňte si , jak vypadá podmiňovací způsob u sloves viz UČ str. 108 - žluté a bílé
rámečky. Ústně si projděte UČ str.109/cv. 5,6. Poté vypracujte písemně UČ str.109/cv.4 do ČJ
školní - toto cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem.
Dále vypracujte: PS str.63/cv.1,cv.2,cv.3a)b)
VL: Pročtěte si UČ str. 15 a do sešitu si přepište zápis, který posílám v příloze.
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky: M PS str.17/cv.4,7.
M-shrnutí prezentace:

•

Zlomek se skládá z čitatele, jmenovatele a zlomkové čáry.

•

Zopakuj si, co která část vyjadřuje v následujícím obrázku.

Představte si, že jsem si upekli koláč a teď:
•

Že jsem tento koláč rozkrájela třeba na 8 stejných částí:

•

Celek je tedy složen z 8 stejných částí.
1

Nyní si představte, že jsem z tohoto koláče snědla 2 (jednu polovinu)
1

•

Jak vypočítám 2 z 8?

•

8:2=4 , takže z 8= 4

•

Pokud jsem snědla 2 z koláče (který je, rozdělen na 8 částí), SNĚDLA JSEM 4 ČÁSTI.

1
2

1

1

Nyní si představte, že jsem z tohoto koláče snědla 4 (jednu čtvrtinu)
•

1

Jak vypočítám 4 z 8?

1
4

•

8:4=2 , takže z 8= 2

•

Pokud jsem snědla 4 z koláče (který je, rozdělen na 8 částí), SNĚDLA JSEM 2 ČÁSTI.

1

Nyní si představte, že máme čokoládu. Čokoláda je rozdělena na 12 stejných dílků.
•

Kolik dílků sním, jestliže jsem snědla polovinu čokolády?

•

Jak vypočítám 2 z 12?

•

12:2=6 , takže 2 z 12= 6

•

Pokud jsem snědla 2 z čokolády (která je, rozdělena na 12 částí), SNĚDLA JSEM 6 ČÁSTÍ.

1

1

1

Čokoláda je stále rozdělena na 12 stejných dílků.
•

Kolik dílků sním, jestliže jsem snědla třetinu čokolády?

•

Jak vypočítám z 12?

•

12:3=4 , takže 3 z 12= 4

•

Pokud jsem snědla 3 z čokolády (která je, rozdělena na 12 částí), SNĚDLA JSEM 4 ČÁSTÍ.

1
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1

1

Čokoláda je stále rozdělena na 12 stejných dílků.
•

Kolik dílků sním, jestliže jsem snědla čtvrtinu čokolády?

•

Jak vypočítám 4 z 12?

•

12:4=3 , takže 4 z 12= 3

•

Pokud jsem snědla 4 z čokolády (která je, rozdělena na 12 částí), SNĚDLA JSEM 3 ČÁSTÍ.

1

1

1

Čokoláda je stále rozdělena na 12 stejných dílků.
•

Kolik dílků sním, jestliže jsem snědla šestinu čokolády?

•

Jak vypočítám 6 z 12?

•

12:6=2 , takže 6 z 12= 2

•

Pokud jsem snědla 6 z čokolády (která je, rozdělena na 12 částí), SNĚDLA JSEM 2 ČÁSTÍ

1

1

1

Nyní se podívejte na výuková videa:
•

https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY

•

https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw (u tohoto videa vám stačí shlédnout první
4 minuty)

Úkol- do M školní vypočítej následující příklady:
•

1
4

z 16=

•

1
8

z 24=

•

1
5

z 15=

•

1
9

z 18=

•

1
2

z 20=

•

1
6

z 30=

•

1
4

z 16=16:4=4

•

1
8

z 24=24:8=3

•

1
5

z 15=15:5=3

•

1
9

z 18=18:9=2

•

1
2

z 20=20:2=10

•
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z 30=30:6=5

Řešení:

PÁTEK:
ČJ: PS str. 63/cv.4 (opět vám může pomoct prezentace SLOVESA) toto cvičení mi vyfoťte a
pošlete mailem. Dále vypracujte PS str.64/cv.1
M: V příloze posílám cvičení na zlomky (určování části z celku) - toto cvičení nemusíte
tisknout, vypracujte ho do M školní. Do příloh přikládám také řešení tohoto cvičení, takže
následně si proveďte kontrolu. Dále vypracujte PS str. 15/cv.1,2
PŘ: Prošli jsme téma louka a já jsem dětem slíbila malé opakování. Vyplňte tedy "testík" pod
tímto
odkazem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSDDUP_XNj2aT0iynbQii0kph5q52h
ThnerGI8alBNcBf22g/viewform?usp=sf_link
Po vyplnění testu, nezapomeňte kliknout na ODESLAT a poté ZOBRAZIT SKÓRE, abyste viděli,
jak se vám dařilo.
V přírodovědě nás nyní čeká téma PARK. Toto téma si z části zpracujeme pomocí projektů,
které budou vytvářet děti. Postupujte následovně:













Podívejte se na toto téma v učebnici (str.50-52).
Vyberte si jednoho z uvedených živočichů (ropucha obecná, holub věžák, hrdlička
zahradní, kos černý, strakapoud velký, netopýr hvízdavý).
O tomto vámi zvoleném živočichovi vypracujte váš projekt.
Na volný list papíru napíšete alespoň 5 informací o živočichovi (například: do jaké
skupiny ho řadíme - plazi, obojživelníci, savci apod..kde žije, čím se živí, jak tráví zimu,
jak vypadá jeho tělo, nějaká zajímavost). Informace můžete čerpat z učebnice, z
internetu nebo z různých encyklopedií.
Tyto informace doplňte o obrázky, nebo fotografie.
Projekt můžete zpracovat ručně, nebo na počítači.
Až budete mít práci hotovou, opět mi jí zašlete na můj mail
cupalova.vendula@zspaseka.cz a to nejpozději do 27.4.2020. Z této práce dostanou
děti známku.
V příloze posílám ukázku, jak by asi mohla práce vypadat.
Tyto práce si následně navzájem odprezentujeme (ve škole nebo prostřednictvím
videohovoru).
V případě jakýchkoliv dotazů, napište mail.

DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky:



M- PS str.17/cv.5,6
ČJ- PS PJ(žlutý) str.15/cv.5,6

PL-MATEMATIKA
Vypočítej příklady:
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ZÁPISY- VLASTIVĚDA

VOLBY
-

U nás probíhají svobodné a tajné volby
Volební právo má občan ČR starší 18 let
Volby prezidentské, volby poslanců, volby senátorů, zastupitelů obcí a krajů
o Zástupci jsou většinou členy politické strany

STÁTNÍ SYMBOLY ČR

1) Státní barvy

2) Státní vlajka

3) Malý státní znak
4) Velký státní znak (2x český lev, moravská orlice (červenobílá), slezská orlice
(černá)

5) Vlajka prezidenta republiky
6) Státní pečeť – používá se k označování významných státních dokumentů

7) Státní hymna – Kde domov můj – hudbu složil František Škroup, slova napsal:
Josef Kajetán Tyl
Státní svátky
-

Připomínají významné události z historie státu
Dny pracovního klidu

-

Úkol: Zalistuj v kalendáři a podívej se, které státní svátky v ČR slavíme. 3 z nich si
vypiš (pod zápis) i s datem.

Armáda ČR
-úkol – ochrana státu před napadením + pomáhá při mimořádných událostech (povodně,
rozsáhlé požáry,…) a při záchranných akcích
- součást ozbrojených sil ČR – velitelem je prezident

NATO = Severoatlantická aliance
-

Sdružení státu, které se snaží o udržení míru v těchto zemích.
ČR je součástí

OSN = Organizace spojených národů
-

Organizace se snaží udržet mír a bezpečnost ve světě
ČR je součástí

PROJEKT- PŘÍRODOVĚDA- PŘEDLOHA

Rosnička zelená
Zařazení - obojživelníci
Výskyt - Žije téměř v celé Evropě. V ČR
se vyskytuje především v listnatých
lesích v nížinách.
Vzhled- Zbarvení je proměnlivé (světle
zelená, tmavě zelená, zelenožlutá až
zelenohnědá) – závisí na teplotě a
vlhkosti okolí.
Velikost- Délka 3-5cm a výška 3-4cm.
Potrava- Rosnička se živí hmyzem.
Zajímavost - Říká se, že rosnička zelená umí předpovídat počasí, protože
rosničky reagují na změnu tlaku a většinou před deštěm skřehotají.
Rosnička zelená je v ČR CHRÁNĚNÁ
Skřehotající rosnička

