
Milé děti a vážení rodiče,

srdečně vás zdravím. Ráda bych vás pozdravila osobně, ale musí nám postačit spojení přes 
mail:polcarova@4zszdar.cz nebo telefon: 739 433 973. Ode dneška budu vést výuku na dálku. 
Předpokládám, že jste doposud pracovali podle zadaných úkolů mých kolegyň, takže navážeme na 
vaši práci. Děkuji paní učitelce Jitce Kvapilové a paní učitelce Martině Trojánkové, které mě po dobu 
mé nemoci zastoupily.

Milé děti, jak se máte a jak vám jde učení na dálku? Pevně věřím, že jste zdraví, opatrujte se.

Učivo budu zadávat najednou na celý týden.

Vaše paní učitelka Ilona Polcarová

Plán práce : 20.4.2020 – 24.4.2020

Český jazyk: Přísudek slovesný

                      Učebnice  Str. 127 cv.1 -c  přes folii

                    Žlutý odstavec NEČTI !!!

                    Str.127 cv.2 – základní skladební dvojice

                                   2b – ústně

                  Do sešitu opiš 1.větu a urči základní skladební dvojici, slovní druhy( číslicí nad slova).

( Připomínám : na podmět se ptáme: Kdo?Co?

                           Na přísudek                  Co dělal podmět?)

PS str.29 cv.2 vyznač JEN základní skladební dvojice.

Učivo lze procvičit n a www.umimecesky.cz   - procvičuj  - lehké

Přísudek několikanásobný

Pročíst v učebnici ze str.128 cv.1 , žlutý odstavec a ústně cv.2.

Sloh: Pošli mi na mail : Krátký text podle dané osnovy.  Používej krátké věty!

 Osnova: 1. Oslovení, pozdravení

                2. Hlavní část: Jak se máš? Co jsi zažil/a? Co jsi viděl/a? Z čeho jsi zklamaný/á? Co tě 
potěšilo?

                3. Závěrečná část: Vyjádři nějaké přání.

                4. Rozloučení – pozdrav, podpis

http://www.umimecesky.cz/


Čtení : čítanka str.120 a 121  Pokud nemáš doma, najdeš v příloze.

            Báseň si přečti a zkus přednést nahlas. Vyplň úlohy za básní, kreslit nemusíš.

            Důležité: epická a lyrická báseň!  Str.121

Matematika: Učebnice str.27 cv.6 a 7 přes folii

                        Učebnice str.30 cv.4 a 7 vypracuj do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

                       Učebnice str. 30 cv.8 a str.31 cv.15 vypočítej 

PS str. 23  cv.1,2,3

Ge: Opakování : trojúhelníky str.50 učebnice   cv.3 do sešitu

Pro zájemce: str.51 cv.9
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