Shrnutí učiva pro žáky 4. třídy za období 27.4.-30.4. 2020
PONDĚLÍ

ČJ: Vzhledem k tomu, že je pondělí a my jsme ve škole měli pravidlo pondělí = diktát.
Rozhodla jsem se, že o další diktát už Vás nemůžu připravit 🙂 Proto jsem Vám diktát nahrála
na youtube. Snažila jsem se diktovat pomalu, ale pokud by někdo nestíhal, můžete si video
kdykoliv zastavit, nebo třeba posunout.
Jakmile diktát dopíšete, proveďte samozřejmě důkladnou opravu, poté ve všech větách
vyznačte PODMĚT (ptáme se kdo?co?+přísudkem, podtrháváme rovnou čarou) a
PŘÍSUDEK (ptáme se co dělá?, podtrháváme vlnovkou). A nakonec mi práci vyfoťte a pošlete
mailem.
(Před diktátem si zopakuj vzory podstatných jmen rodu středního, ženského i mužského).
Odkaz k diktátu: https://www.youtube.com/watch?v=lzypIPbfoeQ

M: V příloze posílám cvičení na zlomky - název: cvičení-zlomky-4 (posílám jako dokument
word i PDF). Toto cvičení vypracujte do sešitu školního. K tomuto cviční posílám také řešení,
abyste mohli samostatně provést opravu. Dále vypracujte PS str. 18/cv. 10,12
Cvičení – zlomky – 4
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PŘ: Do dnešního dne máte odevzdávat své projekty. Kdo, projekt ještě neodevzdal, během
dneška by jste to měli zvládnout.
Přečtete si UČ str. 51 - rostliny v parcích. Následně si přepište zápis, který přikládám do
příloh. Vypracujte PS str. 31. opět vám může pomoci interaktivní pracovní
sešit. https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/76741/b625517fb28a3d1bf88101b2869cccde
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky:


M PS str. 19/cv.1,4

ÚTERÝ

ČJ: Dnes si vysvětlíme, co je to PODMĚT NEVYJÁDŘENÝ. Vytvořila jsem Vám k
tomu prezentaci, kterou zasílám v příloze. (Jako vždy verzi v powerpointu i v PDF). Pečlivě si
prezentaci pročtěte a vypracujte úkol, který je součástí prezentace. Následně vypracujte PS
str. 66/cv. 5a)b).
Shrnutí prezentace PODMĚT NEVYJÁDŘENÁ
Opakování:
• ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE = podmět + přísudek
• PŘÍSUDEK:
o Ptáme se:
• CO DĚLÁ?
o Podtrhujeme:
• Vlnovkou
• PODMĚT je vyjádřen vždy v 1. pádu
o Ptáme se:
• Kdo?co? + přísudkem
o Podtrhujeme:
• Rovnou čarou
PODMĚT
• MŮŽE MÍT 2 PODOBY
o VYJÁDŘENÝ
• Ve větě ho najdeme.
• Příklad: Maminka byla v obchodě. (Kdo?co?byl v obchodě?- Maminka. Podmět je
maminka.)
o NEVYJÁDŘENÝ
• Ve větě ho nenajdeme, ale poznáme ho z tvaru přísudku nebo si ho můžeme domyslet
podle předchozích vět.
• Příklad: Pojedeme domů. (Kdo?co? Pojede domu? –MY… jedná se o PODMĚT
NEVYJÁDŘENÝ a podmětem je my).
• Příklad: Mám hlad. (Kdo?co? Má hlad? –JÁ… jedná se o PODMĚT NEVYJÁDŘENÝ a
podmětem je my).
Výuková videa
• https://www.youtube.com/watch?v=T-gVXmVXEFw
• https://www.youtube.com/watch?v=9eivgbi9NhQ
Úkol- v následujících větách vyznač podmět a přísudek
• Poslední nedostane zmrzlinu.
• Dnes mám narozeniny.
• Maminka šla do obchodu. Koupila nám zmrzlinu.
• Máme nového pejska.
• Čteš nějakou knihu?
• Terezka pojede na tábor. Vrátí se za týden.
Řešení:
• Poslední nedostane zmrzlinu.
• Dnes mám narozeniny.
• Maminka šla do obchodu. Koupila nám zmrzlinu.
• Máme nového pejska.
• Čteš nějakou knihu?
• Terezka pojede na tábor. Vrátí se za týden.

M: Dnes si odpočineme od zlomků a připomeneme si písemné násobení. Vypracujte písemně
do sešitu UČ str.119/cv.7 toto cvičení mi vyfoťte a pošlete mailem. Připomeňte si také dělení
se zbytkem a vypracujte PS str.20/cv.8

VL: Vypracuj PS str.14/cv.3 + str. 15/cv.4,5,6. (Údaje můžeš vyčíst z mapy- učebnice str. 24).
Téma povrch ČR můžou děti online procvičovat na následujících odkazech:
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-1-uroven/5353
Nebo na didakta.cz v aplikaci Česká republika a její kraje. (Minulý týden jsem vám posílala
návod, jak se k aplikacím dostat. Nyní posílám pouze odkaz http://www.didakta.cz/ )

DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky:



M PS str. 18/cv.13,14
ČJ PS PJ (žlutý) str.16/cv.9,10

Připomínám, že dnes se program UčíTelka (Česká televize) bude v čase 10:50-11:10 věnovat
zlomkům.

STŘEDA

ČJ: Dnes se budeme opět zabývat určováním podmětu a přísudku. Připomínám, že už jsme se
naučili určovat i podmět nevyjádřený. Pro připomenutí nevyjádřeného podmětu si
přečtěte žlutou tabulku v UČ str. 116 a následně ústně vypracujte UČ str. 116/cv.
7. Písemně vypracujte cvičení, které vám přikládám v pracovním listu - název PL -podmět a
přísudek (pro jistotu přikládám ve verzi word i pdf). Toto cvičení mi vyfoťte a pošlete
mailem.
ČJ- PL podmět a přísudek
Do sešitu si vytvoř následující tabulku:
věta
přísudek
1.
pobíhá

podmět
pes

V následujících větách určete podmět a přísudek a výsledky zapište do vaší tabulky (viz první věta).
1. Pes pobíhá po dvoře.
2. Dnes máme hodinu matematiky.
3. Nejšikovnější nedostanou domácí úkol.
4. Ona upekla výborný dort.
5. Máš u sebe mobil?
6. Žáci se chystají na výtvarnou výchovu.
7. Slunečné odpoledne u vody uplynulo velmi rychle.

8.
9.

Soutěžící neznal odpověď na otázku.
Martina koupila květinu.
11. Práce nám šla od ruky.
12. Sestra mi pomáhala s mytím nádobí.
13. Jirka se učí anglicky rád.
14. Radka se stávala nejlepší žákyní ve třídě.

10. Darovala ji své mamince.

15. Nikdy nedostala žádnou pětku.

M: Dnes se vrátíme ke zlomkům a naučíme se zlomky sčítat a odčítat. K tématu jsem vám
opět vytvořila prezentaci (přikládám verzi powerpointovou i v pdf) součástí prezentace je i
úkol. Dále si připomeňte, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním a
vypracujte PS str.19/cv. 2,3.
DOBROVOLNÁ práce pro rychlíky:



M PS str.19/cv.6,7
ČJ UČ str. 116/cv.8

M- shrnutí prezentace SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ
Opakování:

•

Zatím budeme sčítat a odčítat pouze zlomky se stejným jmenovatelem. To znamená zlomky,
které mají pod zlomkovou čárou stejná čísla.

•

Například: 5 + 5 , 10 - 10
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Výukové video:
•

https://www.youtube.com/watch?v=ghMwgrJX3Zs
Úkol:

Řešení:

ČTVRTEK

ČJ: Dnes jsem si pro vás připravila online "testík" na vyhledávání podmětů a přísudků. Testík
není bodovaný, já si ho vyhodnotím sama. Ale když testík vyplníte, odešlete a kliknete na
zobrazit skóre, ukáže se vám, kde jste odpověděli správně a kde chybně. Posílám odkaz, pod
kterým testík
najdete: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtms1tgx9FW14RPjHcvyk29mFl19jYg
pqFYLfuIDl9OfSzSw/viewform?usp=sf_link
Dále vypracujte: PS PJ (žlutý) str. 16/cv.11,12
M: Vypracujte PL č. 3. - sčítání zlomků. V příloze posílám náhled pracovního listu, ve kterém
je vyřešen první příklad, který vám může sloužit jako vzor. Tento pracovní list mi vyfoťte a
pošlete mailem.Dále vypracujte PS str. 21/cv.6 - příklady na písemné násobení.
VL: Ve vlastivědě se zabýváme tématem povrch ČR. Seznámili jsme se s nejdůležitějšími
nížinami a pohořími v ČR. Děti by měly umět na mapě nejznámější z nich vyhledat.
Téma povrch ČR můžou děti online procvičovat na následujících odkazech:
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-hory-1-uroven/5353
Nebo na didakta.cz v aplikaci Česká republika a její kraje. (Minulý týden jsem vám posílala
návod, jak se k aplikacím dostat. Nyní posílám pouze odkaz http://www.didakta.cz/ )
Téma uzavřeme tím, že každý z vás vypracujte referát. Postupujte podle následujících
instrukcí.
















V učebnici str. 24-27 si připomeňte, jaká pohoří v ČR máme. Vyberte si jedno z
uvedených pohoří. (Můžete si vybrat například místo, kde jste byli na
výletě/dovolené.)
O tomto vámi zvoleném pohoří vypracujte váš referát.
Na volný list papíru napíšete tyto informace:
 poloha pohoří
 nejvyšší hora pohoří
 další vrcholy pohoří (stačí 2-3)
 3 zajímavá místa tohoto pohoří
Informace můžete čerpat z učebnice, z internetu, různých encyklopedií, z časopisů
apod. Informace doplňte o obrázky, nebo fotografie. (Můžete namalovat, vystřihnout
z časopisu, vyhledat na internetu apod.)
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 12.5.2020. Z této práce dostanou
děti známku.
V příloze posílám ukázku, jak by asi mohla práce vypadat. Schválně jsem vypracovala
Hrubý Jeseník, aby všechny děti neměli stejné téma. Vzhledem k tomu, že téma je již
zpracované, NEVYBÍREJTE SI JAKO TÉMA HRUBÝ JESENÍK.
Tyto práce si následně navzájem odprezentujeme (ve škole nebo prostřednictvím
videohovoru).
V případě jakýchkoliv dotazů, napište mail.

PÁTEK- státní svátek

