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CORO prázdniny 

4. A - učivo 

27. 4. – 24. 05. 2020 (pokud se něco nezmění) 

Ahoj děti, posílám opět úkoly na vypracování a procvičení: 
 

Vlastivěda: 

Str. 18 – 28 – pročíst, pohovořit o přečteném, vysvětlit i částečně si zapamatovat 

Český jazyk: 

Učebnice 

Str. 146/pamatuj; 4a) – ústně 

147/a) – ústně 

148/pamatuj; 2 – ústně; 3a) písemně 

150/pamatuj 

151/pamatuj; 2a) – ústně 

151 + 152/3a)b) – ústně 

153/6b) písemně 

155/1a)b) – písemně 

155-156/3a)-e) – ústně 

157 – ověření písemně 

159 – pamatuj; 2 – ústně; 3a)b) – písemně; 4 – písemně 

160/6 a)-ústně; b) – písemně; c) – písemně; d) – ústně 

Pracovní sešit 

62 – 65 všechna cvičení 

Čtení 

Četba svých knih dle záliby 

 

Matematika 

Matematické minutovky 

26 – celá 

27/53 

28 – 31 všechna cvičení 

Učebnice M 2. díl 

23/9, 11, 12 – písemně; zbytek ústně 

24/7, 8, 9, 12 – písemně 

26/8 – písemně 

27/13, 14, 16 – písemně 

29/25 – písemně 

31/8, 11 – písemně 

30 výklad ústně 

32/12, 20 – písemně; 18, 19 – ústně 
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35 výklad ústně; 2 – písemně 

36/10 – písemně 

Geometrie - Učebnice 2. díl 

33 ústně 

34 ústně a cv. 6 – písemně 

43/1, 2, 3 – písemně 

46 celá; 2, 3 ústně; 4 – písemně 

51 – 52 pamatuj – ústně 

Pracovní sešit 

33-34 celá 

35/1, 2, 4, 5 – písemně 

 

Zpívat – každý den – s radostí (Hv) 

Cvičit – každý den – s úsměvem (Tv) 

Pomáhat mamince – denně (Pč) 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

zdravím Vás a posílám (doufám, že již naposledy…) úkoly. 

Přeji hodně pohody, radosti a zdraví Vám všem. 

A. Šulcová 
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PŘÍRODOVĚDA – 4. ROČNÍK – test. č. 4 

Moji milí žáci,  

posílám vám test č. 4., již jsme psali podobné, tak víte, že se pouze zaškrtává správná 

odpověď. Tento test prověří vaše znalosti, ale také schopnost pracovat s učebnicí. Všechny správné 

odpovědi lze vyhledat v učebnici od str.51 až do str. 65. Poslední otázka č. 14 vám dá trochu 

přemýšlení, protože přímá odpověď v učebnici není, ale z informací se dá vyvodit.  

Tak vám všem přeji mnoho zdaru při práci a těším se na zaslané vypracované otázky. Stačí 

zaslat pouze č. otázky a písmeno odpovědi např. 1. b, 2. a, (samozřejmě jsem příklad zvolila náhodně, 

tak se jím neřiďte, ale možná jsem správnou odpověď trefila ?!?), kdo nemůže zaslat, zapíše do sešitu 

a po návratu zkontrolujeme. Kdo si může práci vytisknout, tak zakroužkuje správnou odpověď.   

Kdo má možnost, zašle mi práci na e-mail zastupce@1zszatec.cz nebo na WhatsApp 739 218 471. 

Tak jako minule.  

 

Jinak bych byla ráda, kdo může, aby se zaregistroval do ŠKOLY V PYŽAMU – kterou jsem založila a 

budu tam vkládat učivo a popřípadě i videa k výuce, lze zde i provádět online výuku, tak uvidíme, 

kolik z vás se přihlásí. Jak to udělat? – na tomto odkazu     https://www.skolavpyzamu.cz/1eiwm 

Budu se na Vás těšit ve Škole v pyžamu. 

 

Mnoho zdaru a budu se těšit na vaše odpovědi.  

 

S přáním pevného zdraví pro celou rodinu.  

                         

                 Paní učitelka Hanka Smékalová  
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