Domácí práce pro období 8. – 19. 6. 2020
IV. A – tř. učitelka Mgr. Jiřina Šulcová (sulcova@krestanka.cz)

Český jazyk
sulcova@krestanka.cz

Anglický jazyk
nesporova@krestanka.cz

Matematika
sulcova@krestanka.cz

Přírodověda
sulcova@krestanka.cz

Jv – Opakování učiva, Číslovky
uč. str. 150 – 151; 153 - 155 + PS 40 – 44
uč. str. 151/8 opiš cvičení a za každé slovní spojení připiš, o jakou skupinu
číslovek se jedná – ofoť a pošli do 19. 6.2020
uč. str. 153/17 – napiš, ofoť a pošli do 19. 6.2020
uč. str. 158 – 163 + PS 46/3; 47, 48
PS str. 47 – doplň, ofoť a pošli do 19. 6. 2020
KSv – Popis; Vlastní tvorba dle obrázků
uč. str. 136 – 137/17, 18 + PS 32 - 33
PS 32/3 (jen půlku strany, cvičení s kytičkou už ne!!!)
uč. str. 143/12 - vymysli podle obrázků příběh napiš, ofoť a pošli
do 19. 6. 2020
Lv – str. 144 – 151 (Země a vesmír – Jak vznikl náš svět)
Pracovní sešit na str. 62 a 63.
1. Cvičení 1 - zakroužkuj slova.
2. Cvičení 2 - přečti si dopis z Edinburghu a zkus si ho přeložit (nepiš, jen si
říkej). Zkus napsat podobný dopis o sobě - na papír A4, o místě, kde bydlíš
Ty a nezapomeň na obrázek 🙂
3. Ve cvičení 3 se projdeme po Praze. Doplň čísla pražských památek.
4. Vyfoť a pošli mi na mail. 🙂
Opakování učiva
uč. str. 101 – 108
-z každé strany vyber 3 cvičení a vypočítej do sešitu. Nezapomeň uvést
stranu a číslo cvičení!!!!
PS 40 – 45 cv. 9/42 vynechej!!!! /
PS str. 40, 43, 44 – vyřeš, vyfoť a pošli do 19. 6. 2020
Společenstvo potoka a řeky, Chráníme přírodu v naší obci a okolí,
Chráníme přírodu Česka
Uč. str. 74 - 79
PS str. 44 - 47
PS str. 44, 47 doplň, ofoť a pošli do 19. 6. 2020
Zde využijte veškeré možné dostupné prostředky /internet, encyklopedie/
a vypracujte úkoly v PS pečlivě!!!
Téma: Doba pohusitská
- Učebnice str. 46 - 49; PS str. 25
Ke kontrole zašli str. 25 z pracovního sešitu nejpozději do 19. 6. 2020

Vlastivěda
doskova@krestanka.cz

Výtvarná výchova
sulcova@krestanka.cz

Děkuji všem žákům, kteří po celou dobu distanční výuky svědomitě plnili
a zasílali vypracované úkoly.  Velké poděkování patří i rodičům.
Žáky, kteří ještě neposlali všechny zadané úkoly, žádám, aby tak učinili nejpozději
do 12. 6. 2020!!!
Učebnice a pracovní sešity uschovejte, budeme je potřebovat na začátku nového
školního roku pro opakování učiva.

Malování – maluj si jen tak pro radost – neposílej už fotky!!!
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Hudební výchova
klimentova@krestanka.cz

Tělesná výchova
sulcova@krestanka.cz

Pracovní výchova
sulcova@krestanka.cz

Předměty speciálně
pedagogické péče
(individuální výuka)

1. Odkazuji na pořady v TV
- na ČT 2 - Učítelka - Hudebka - pondělí a pátek 10.30, 11.10 (tyto pořady
se dají zpětně dohledat i na internetu)
- na Déčku - Hudební perličky Pavla Šporcla - pondělí 9.25, 17.05 (opět se
tyto pořady dají zpětně dohledat)
Písničky doktora Notičky - každý den 9.00 (členové kapely Chinaski)
2. Odkazuji na Youtube
- všechny možné písničky, od lidových po moderní hudbu
3. Poslouchejte, tancujte, zpívejte si, muzicírujte
Pokud máte vypracované některé z dříve zadaných úkolů, pošlete mi je
na mail.
Pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě – vycházka nebo jiné aktivity s rodiči
Pomáhej mamince v domácnosti – úklid, vaření, přesazování květin –
neposílej už fotky!!!
Úkoly budou zaslány vyučujícími jednotlivým žákům prostřednictvím mailu
rodičů.

