IV. třída Mgr.K. Kolářová kolarova@zskolesovice.cz
ČJ – Učebnice (napsat do sešitu č. 523)
str. 19/3, 20/3, 21/4, 22/3, 24/7, 37/3, 59/4, 61/3,
65/2, 70/6, 73/12, 74/3, 75/5, 77/5, 77/9, 78/4
Čítanka – Učit se báseň Kuřátko a obilí, číst si texty v čítance, libovolné knihy, časopisy.
www.školákov.cz – vyjmenovaná slova, podstatná jména
Sledovat v televizi pořad UčíTelka na ČT2 od 9 hodin
M – učenice 1. díl (napsat do sešitu č. 524)
str. 35/5, 36/1, 37/2, 38/1, 39/1, 44/2, 50/6, 51/3, 61/3,
učebnice 2. díl

15/1, 17/4, 22/2, 24/1, 26/2, 47/1, 2

M – Ge učebnice (napsat a narýsovat do sešitu č. 520 – bez linek)
str. 9/1, 10/2, 12/1, 13/1, 15/4, 18/1, 4, 23/2, 27/2
Pokud nemáte sešity, napište úkoly na libovolné papíry, označit vždy stranu a cvičení.
AJ – učebnice strana 12 – přeložit a napsat text v modrém obdélníku
18 – doplnit věty a napsat do sešitu
26 – přeložit dopis, napsat překlad i odpovědi na otázky pod textem
36 – přiřadit k větám obrázky (napsat – 1 a, 2 … )
PS – str. 44/5, 45/7, 46/1, 2
Žáci, kteří po celou dobu pilně pracovali, dostali pochvalu – Pochvalný list. Děkuji rodičům i
prarodičům za spolupráci. Vypracované úkoly i nadále posílejte na můj e-mail. Děkuji.

AJ 4. třída - Mgr. L. Lemonová lemonova@zskolesovice.cz
– učebnice strany 43, 44 – vše přečíst, přeložit, neznámá slovíčka zapsat do slovníčku
-

Pracovní sešit strany 42, 43.

Procvičování na těchto stránkách: https://skolakov.eu/, https://www.umimeanglicky.cz/

Domácí příprava IV. třída : Mgr. Dana Hlaváčková hlavackova@zskolesovice.cz
Přírodověda – učebnice str. 62 – 68
-str. 69 - odpovídat na otázky
- učebnice str. 70 – Význam přírody pro člověka, Znečišťování
přírody
- str. 76 – odpovědět na otázky

Vlastivěda – učebnice str. 72 – 86
přečíst články a odpovídat na otázky za články
- učebnice str. 87 – 92
přečíst články a odpovídat na otázky

