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Milé děti,

úkoly na týden 30.3. – 3.4.

je tu další týden a vy už se určitě těšíte na další úkoly 😊 . Předem vás chci moc
pozdravit a popřát vám, ať se vám daří úkoly zvládat s lehkostí. Znovu
připomínám, že jsem tu pro vás k dispozici. Můžete mi napsat nebo i zavolat,
kdyby bylo potřeba. A ne jenom s problémem, s některými z vás už si
vyměňujeme recepty na nějaké dobroty nebo na různé jiné výrobky. Můžeme
se tak navzájem inspirovat, jak zajímavě prožít tyto dny v karanténě.
Český jazyk
Pracovní sešit – má být hotovo po str.45
- nové učivo procvičovat na str.46,47 -vzory mužského rodu
Daří se vám určovat životnost a neživotnost ?
Použiji jednoduché pravidlo – porovnám 1. a 4.pád (můžeme v čísle jednotném,
ale ideálně v čísle množném)
Např. 1.pád – dědečci, 4.pád – dědečky – vidíme, že pády se neshodují, proto
je podstatné jméno dědeček životné.
Např. 1.pád – zámky, 4.pád – zámky – vidíme, že pády se shodují, proto je
podstatné jméno zámek neživotné.
Cvičení 47/41
– pokud je podstatné jméno vzoru soudce, bude mít podstatné jméno v 5. pádě
shodný tvar s 1.pádem
1.pád – správce (rádce, průvodce)

5.pád správce! (rádce!, průvodce!)

- pokud je podstatné jméno vzoru muž, končící na – ec, bude mít, v 5.pádě jiný
tvar
1.pád – otec (cizinec, poslanec)

5.pád – otče! (cizinče!, poslanče!)

Procvičovat můžete zde:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnostnezivotnost/karticky.html
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https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html

Matematika
V tomto týdnu byste se měli zaměřit na opakování písemného sčítání a
odčítání. Nemusí to být zrovna tyto příklady. Můžete si vymýšlet jiné příklady
nebo dám odkazy na procvičování. Každý den několik, podle svých možností.
Zapiš písemně(pod sebe) a proveď kontrolu záměnou sčítanců( čísel)
789+356 =

, 160+698= , 894+567=

4 287+6 978=

, 8 104+2 687=

,378+719=

,5 539+9 247=

7 215+3785=

14 872+25 310= ,58 471+32 563= ,23 714+67 258= , 58 111+61 247=

Při odčítání také nezapomeň na kontrolu(písemně sečti 2 menší čísla):
917-548= ,693-287=

,746-130= , 984-495=

1 456-1 025= ,8 596-3 987= , 7 613-4 283= , 6 471 – 5 005=
65 478-31 245= ,59 434- 23 586= , 99 999-12 854=, 85 692-36 548=

Dále můžete procvičovat:
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/boruvkovazmrzlina/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do10000/mesicnanky/priklady1.htm
Nabídka cvičení z učebnice:
54/12 – Jaké dva šípy musíš použít, abys střelil a) 23, b) 24,…… - hodnoty šípů sčítáme. Pozor 2 nemají
řešení.
55/14 – Pět barevných trojúhelníků si překresli do sešitu do čtvercové centimetrové mříže a zjisti
jejich obsah (počet čtverečků). Nakresli si tabulku. Zapiš trojúhelníky (písmena A, B,..) do tabulky. Už
víš jak vypadá trojúhelník rovnoramenný? Má 2 strany stejně dlouhé a třetí různou. A teď výzva:
Dokázali byste narýsovat některé trojúhelníky, které v tabulce chybí? Třeba trojúhelník
rovnoramenný s obsahem půl čtverečku (bude mít třeba písmenko F).
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Angličtina

Na youtube – sledujte krátké pohádky v AJ /prasátko Pepa aj./
- Najdi si dětskou písničku, kterou se naučíš zpívat
Písničky také zde:
https://www.youtube.com/watch?v=8ljHzljQrY8
Téma At school
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-basics

Doporučuji si stáhnout do telefonu aplikaci Duolingo, kde byste mohli angličtinu
krásně procvičovat a jít si hezky svým tempem kupředu. Zkuste to probrat
s rodiči.

