9. – 11. 11. 2020
Milí čtvrťáci,
máme tu nový týden. Doufám, že jste po víkendu plní energie, abychom se mohli pustit do práce.
Vypracujte prosím všechny úkoly poctivě a nezapomeňte je s rodiči nejlépe v těch jednotlivých dnech
poslat. Doufám, že nezapomínáte na četbu své knihy!  Kdo má přečteno, vyplní čtenářský list a vyfocený
pošle.

Úkoly na pondělí 9. 11.
Úkoly z českého jazyka si vypracuj hned po on-line hodině, kde si vše vysvětlíme.
Český jazyk – Vyjmenovaná slova po b, l, opakování bě/bje, vě/vje
str. 71 – Zopakuj si vyjmenovaná slova po b a po l (umět
odříkat zpaměti).

Učebnice

str. 54 cv. 4 a) – do ČJ-domácí (první odstavec, po rozkvetlé
konvalinky)
str. 14 cv. 1 – Nezapomeň i na úkoly pod textem. V textu
vyhledej vyjmenovaná slova a jejich tvary, poté slova příbuzná
k vyjmenovaným slovům.

Pracovní sešit

Opakování - Úkoly na
stránce umimecesky.cz
POVINNÉ

Na stránce se všem objeví úkoly v kolonce Domácí úkoly,
které jsem zadala. Já jako učitel vidím, kdo úkoly splnil a jak.
Kdo by úkoly nemohl najít, poraďte si prosím navzájem. Mně
se stránka ukazuje bohužel jinak.
Psaní bě/bje
Psaní vě/vje

Procvičování ve volných
chvílích

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-l

Úkoly na úterý 10. 11.
Úkoly z matematiky si vypracuj hned po on-line hodině, kde si vše vysvětlíme. Nedělej prosím úkoly
dopředu.
Matematika – Čísla do 10 000, převody jednotek
Učebnice

str. 32 cv. 19 do M-domácí
str. 32 cv. 17 Dodělat si, co nestihneme na on-line hodině.
str. 8 cv. 7 (Ve výpočtu budou 3 příklady. V odpovědi odpověz celou větou.)

Pracovní list str. 8 cv. 8 (Do těch modrých rámečků napište příklad pod sebe, v růžových
budou výsledky.)
Pomůcka pro převody jednotek délky je na další straně.
Úkoly na středu 11. 11. jsou na další straně.
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Úkoly na středu 11. 11.
Učebnice
Pracovní listy

Vlastivěda - Vodstvo ČR
str. 20 – 23 přečíst
str. 13 cv. 1 (Pracuj s učebnicí na str. 20)
str. 14 celá strana
Přírodověda – Jehličnaté stromy

Úkol

4 vyrobené kartičky
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