MIMOŘÁDNÁ ŠKOLA DOMA – Souhrnný přehled zadaného učiva a úkolů
ČESKÝ JAZYK

4.A Jana Smítalová

Období 11. 3. až 3. 4. 2020 (29 vyučovacích hodin)
Přehled zadaného učiva a úkolů (povinných, kontrolovaných, hodnocených)
Zadaná cvičení jsou vypracována písemně do pracovního sešitu nebo samostatně na papír.
11T 11.-13.3.2020
• prac. sešit str. 69, 70
12T 16.-20.3.2020
• V pracovním sešitě vypracuj str. 71, 72, 73.
• Úkoly 7, 9, 11, 13 po návratu do školy oznámkuji.
13T 23.-27.3.2020
• Vzory podstatných jmen (koncovky) -Tento týden vypracuj pracovní list, měl/a bys ho mít
doma. Doplň všechna cvičení, nezapomeň, že nad i,y je někdy čárka.
• Cvičení 1 ze strany 20 přepiš na papír a nadepiš čísly slovní druhy. Pokud potřebuješ přehled
slovních druhů, je v příloze. Tento úkol budu známkovat, až budeme ve škole.
• Ze sešitu Tvůrčí pracovní listy udělej str. 9, nalep na str. 11. Přečti si, co je na str. 11 napsané
(jak poznáme rod mužský životný a neživotný).
• Do cestovatelského deníku popiš jeden den Tvojí domácí školy. Napiš alespoň 8 vět. Můžeš
doplnit obrázkem, fotkou, …
14T 30.3.-3.4.2020
• Vypracuj v pracovním sešitě str. 84 – zopakuješ si podstatná jména a co u nich určujeme.
• V sešitě Tvůrčí prac. listy udělej str. 12, 43, a 45, Str. 12 – poslední cvičení s rodiči vyfoť
(nascanuj) a pošli mi do pátku mailem, já to zkontroluji, opravím. Str. 43 - slova si vystřihni,
roztřiď podle vzorů a nalep na obrázky. Např. mýdlo bez mýdla jako město bez města,
položím tedy na obrázek města. Až roztřídíš všechny slova, nalep., Str. 45 – rozstříhej na
kartičky, kdo chce, může si i podlepit tvrdým papírem. Vyber si kartičku, kterou chceš začít.
Např. hned tou první KONEV – MÁK. Co zařadíš za slovo MÁK? Mák bez máku jako hrad bez
hradu, bude to tedy nějaké slovo, které má vzor hrad. Našla jsem úsměv – úsměv bez úsměvu
jako hrad bez hradu, přiřadím tedy kartičku ÚSMĚV – OTEP. A pokračuj, snad Tě to bude
bavit. Zkus vytvořit co nejdelšího hada.
Kontrola a hodnocení úkolů
Dokončit zadaná cvičení a úkoly do 15. 4. – zpětně kontrola formou zaslání vybraných úkolů ke
kontrole mailem. Hodnocení – splnil – jednička, splnil po opravě – jednička, nesplnil/neopravil –
nehodnocen. Případně 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 sešity si odnesli žáci domů – na vyžádání zasílám scan, další podpůrné
materiály zaslány přílohou týdenních mailů.

