4. ROČNÍK
PONDĚLÍ 23. 11. 2020
M

ČJ



TABULKA - na tento týden máš zadaný sloupec 6 (A – Z), zadání máš na webových
stránkách (Materiály k předmětům – Matematika – Kouzelná matematika). Pracuj na
tabulce průběžně v celém týdnu.
 ODČÍTÁNÍ DO 10 000 – uč. str. 35/1 – sešit M – školní
 Uč. str. 35/6 – slovní úloha – zápis, výpočet, odpověď
 PS str. 16/1 – dopočítej zbylé příklady (2.,3.,4.)
 PS str. 16/2 – dopočítej zbylé příklady (2.,3.,4.)
 PS str. 16/4,6,8
Celý týden budeme procvičovat vyjmenovaná a příbuzná slova. Zopakuj si řady
vyjmenovaných slov, plň zadané úkoly, procvičuj vyjmenovaná slova i online na webu
proskoly.cz
Pracovní list str.32,33

VL

List máš přiložený v PS za obalem. Týdenní plán je i v tomto dokumentu dole.
Kdo nevypracoval test na str. 23 v PS, má možnost si dovypracovat tento týden a zlepšit
si známku.

ÚTERÝ 24. 11. 2020
AJ

ČJ
M




připoj se na online hodinu v 8:00 – tým 4. ročník - Nováková
uč. str. 18/1
o It’s eleven o’clock. – Je 11:00.
o It’s three o’clock. – Je 3:00.
o It’s half past two. – Je 2:30 (half past two– 30 minut po druhé)
o It’s half past four. – Je 4:30
 PS str. 22/1 – společně
 Zápis do sešitu Aj – Grammar:
o What time is it? – Kolik je hodin?
o It’s (number) o’clock. – Je … hodin.
o It’s half past (number). – Je 30 minut po ..
 V PS máš vložený pracovní list Food, food, food z minulého týdne, který jsem Vám
zapomněla vložit. Vypracuj ještě jednou a odevzdej.
online hodina







připoj se na online hodinu – 8:00 – 8:45 – tým 4. ročník – Nováková
uč. str. 36 – před online hodinou si nastuduj oranžovou tabulku
uč. str. 36/1,3 – ústně
PS str. 17/1,2 společně
Samostatně po hodině PS str. 17/3,4
online procvičování - www.Proskoly.cz – Matematika – Násobení – Písemné násobení –
Písemné násobení jednociferným číslem. Testy si dělej do té doby, dokud nebudeš mít
alespoň 8 bodů.

STŘEDA 25. 11. 2020
AJ

G

 připoj se na online hodinu v 8:00– tým 4. ročník – Nováková
 uč. str. 18 – song – přečtení a přeložení + příklady na What’s the time?
 PS str. 23/3 společně
 PS 23/4 samostatně
Pracovní list str.2

M

VL
ČJ

 připoj se na online hodinu v 8:00 – tým 4. ročník – Nováková
 uč. str. 36 – slovní úlohy společně – cv. 2,4,5
 PS str. 17/5,8,9 – společně
 Samostatně po hodině PS str. 17/6,7
Viz. Pondělí
Pracovní list str.20,21

ČTVRTEK 26. 11. 2020
AJ
ČJ
M

 PS str. 22/2
 PL What time is it?– máš vložený v sešitě
 Do školy v pátek 27.11.2020 odevzdej: Aj – Grammar, pracovní sešit, pracovní list.
online hodina nebude !!! Bude v pátek v 8:00 hod.
Prac. list str.25
 uč. str. 37 – nastuduj si oranžovou tabulku
 PS str. 18 – celá strana (cvičení 10,11,12,13,14,15,16)
 Do školy v pátek 27.11.2020 odevzdej: M – školní, pracovní sešit a tabulku ke
kouzelné matematice.

PÁTEK 27. 11. 2020

ČJ

ONLINE HODINA V 8:00
Nachystej si prac. list str. 34,35
ČJ ČTENÍ
1. Četba vlastní knížky.
2. Pracovní list str. 19 a 20 – hlasité čtení, splň úkoly

PŘ

Bude upřesněno.

Vypracované úkoly odevzdej do školy 27. 11. 2020.
Opravené sešity na tebe budou čekat ve škole 30.11.2020, kde se všichni po více jak
měsíci potkáme.
VLASTIVĚDA

13. týden:

23. - 27.11.

PONDĚLÍ
UČIVO: Opakování IV.
1.

2.

Opakování: Trvale opakovat: Povrch , vodstvo ,kraje a města ČR / umět ukázat na mapě +
později ukázat nebo zapsat do slepých map : nížiny a pohoří; řeky, přehrady, rybníky a jezera – viz 8.
týden, kde jsou vyjmenované/; jaké znáš nerostné suroviny
Opakování: Zemědělství, ochrana přírody
Uč.38 - 39,
+ malé mapky –zemědělství, CHKO
Zemědělství: a)Probráno v 11. týdnu /najdi si v plánu/
b) Uč. 38/1 a-f odpověz si na otázky - ústně
c) PS 24 /1,3 písemně

Ochrana přírody: a) Uč. 38/2 - odpověď /dopiš zde názvy 3 značek/
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b) PS 25/6,7 písemně

STŘEDA
UČIVO: Opakování IV.
1.

Opakování: ústně : viz pondělí – trvalé opakování s mapou

2.

Opakování:

Nerostné suroviny a průmysl ČR

Uč. 39 + malé mapky

a) Umět vyjmenovat /nerostné suroviny , průmyslová odvětví ČR/
b) Umět ukázat na mapě města + oblasti, kde se nachází/nerostné suroviny , průmyslová odvětví /
3.
PŘEHLED TĚŽBY NEROSTNÝCH SUROVIN //vždy se jedná o okolí měst/ Uč. 33 - mapa
sečerné uhlí /je starší než hnědé uhlí, těží se v hlubinných dolech/: SV Morava – Ostrava, Karviná
hnědé uhlí: / těží se v povrchových dolech/ Z Čechy – Sokolov, Most
ropa: / hlubinné vrty/ JV Morava – Hodonín
kaolín: Z Čechy - Karlovy Vary, Plzeň, J Morava - Znojmo
sklářské písky: Olomouc, S Čechy - Liberec, Česká Lípa
vápenec: Beroun, Pardubice, Brno, Štramberk
stavební kámen: Z Čechy - Sokolov, Vysočina
Vyjmenuj města s tradičními výrobky /uč. 35 – tab. tradiční české výrobky/
Průmysl :

chemický / = oblastech těžby uhlí a ropy/, Ústí n. Labem,Litvínov, Pardubice, Ostrava/
Strojírenský /Brno, Praha,Zlín, Ostrava,Plzeň/
potravinářský,/Praha, Brno, Pardubice, České Budějovice – oblasti nížin/
hutnický, / Ostrava, Kladno/
spotřební/ = oděvní, textilní, kožedělný, dřevozpracující,
energetický pr. / = elektrárny - Tepelné, vodní atomové
stavební
Jednotlivá odvětví průmyslu jsou v oblastech těžby nerostných surovin / viz tabulka v uč. 34,35 atlas
26 – 27 + menší přehlednější přiložená mapka/ + chovu hospod. zvířat a pěstování plodin.

