MIMOŘÁDNÁ ŠKOLA DOMA – Souhrnný přehled zadaného učiva a úkolů
ČLOVĚK A SVĚT

4.A Jana Smítalová

Období 11. 3. až 3. 4. 2020 (17 vyučovacích hodin)
Přehled zadaného učiva a úkolů (povinných, kontrolovaných, hodnocených)
Zadaná cvičení jsou vypracována písemně do pracovního listu nebo na samostatný papír.
11T 11.-13.3.2020
• pracovní list Povrch České republiky - dodělat. Při práci dětem pomůže učebnice Vlastivěda
str. 23 - 25.
12T 16.-20.3.2020
• Vodstvo a kraje - vypracujte pracovní list, který jste ode mě dostali ve škole. Úkoly řešte
pomocí učebnice str. 8, 27. U úkolu 3 doplňte do mapy názvy krajů.
• Přírodověda - Jaro - ekosystém park. Přečti si učebnice str. 52 - 55 a prohlédni si obrázky. Na
papír vypracuj úkol 2.
• Dějiny - přečti si v učebnici str. 36, na papír napiš 3 otázky pro spolužáky.
13T 23.-27.3.2020
• Přírodověda - Příroda na jaře, Pozoruj přírodu – co se v přírodě odehrává. Na papír napiš pět
vět.
• Vlastivěda – Podnebí a počasí, Přečti si v učebnici str. 29., Celý týden zaznamenávej teplotu a
počasí. Teplotu zapisuj vždy ve stejnou denní dobu.
• Dějiny – Život ve středověku. Přečti si v učebnici, jak vypadal život ve středověku. Učebnice
str. 38, 39, 40. Život ve středověku (oblečení, bydlení, …) ti může přiblížit některá z pohádek:
Pyšná princezna, Micimutr, Korunní princ. Pokud máš možnost, podívej se na nějakou.
14T 30.3.-3.4.2020
• Dějiny – Husitství. Přečti si uč. str. 41, 42 (můžeš až do str. 44, pokud Tě to bude zajímat).
Napiš: Rok a místo narození Jana Husa. Čím byl Jan Hus. Kde kázal. Datum a místo smrti. Co je
symbol husitů. Jaké město založili. Vše najdeš na str. 41, 42 v učebnici. Podívej se na Dějepic,
díl Žižka a jeho bratři a na Dějiny udatného českého národa – Jan Hus. Je toho víc, ale tento
týden nemáš úkol do Vlastivědy, příště to bude naopak.
• Přírodověda – Ekosystém potok a řeka, Uč. str. 58, 59, 60. Podle svých možností si vyber úkol
ze str. 59 nahoře, nebo si vyber jedno zvíře ze str. 58, 59, 60 a na papír o něm napiš 5
zajímavostí.
Kontrola a hodnocení úkolů
Dokončit zadaná cvičení a úkoly do 15. 4. – Hodnocení dle vývoje mimořádného domácího
vzdělávání. Pokud bude trvat i v květnu bude zaveden systém zaslání vypracovaných úkolů ke
kontrole. Zatím nechci žáky a rodiče více zatěžovat. Další hodnocení po návratu do školy.
Konzultace a online podpora
Konzultace prostřednictvím e-mailu smitalova.jana@zssv.cz nebo videohovoru www.webex.com
Materiály: učebnice a pracovní listy si odnesli žáci domů – na vyžádání zasílám scan, další
podpůrné materiály zaslány přílohou týdenních mailů. Zaslány odkazy na audiovizuální záznamy.

