7. 4. – 14. 4.

4. třída
Český jazyk

PS

21/3, 4
22/1, 2, 3, 4
Čítanka
str. 117 - 123
vtipy
pro potěšení posílám v příloze PERLIČKY ZE ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK
(doufám, že vás potěší a rozesmějí)
Matematika
rozcvičky 11/27, 28/68
PS
37/1+2+3
Přírodověda
učebnice přečíst si str. 70-71
zápis
“Člověk a příroda”
Vlastivěda
učebnice přečíst si str. 16-17
zápis
“Vznik českého státu - PŘEMYSLOVCI”
a stále platí návrh na čtení “Starých pověstí českých” :-)
Anglický jazyk slovníček procvičujte 25. lekci
učebnice str. 52 - číst a překládat, posílám poslechy ke str. 52
52/4 - pročtěte si pravidla tvoření -ing tvarů
PS
52/1, 2, 3 - posílám v příloze vypracované
youtube Zkuste si zazpívat velikonoční anglickou píseň:
Boom Chicka Boom Easter Song
A když nás teď neustále nabádají ke správné hygieně, procvičte si
pravidla mytí rukou v anglické písni:
Wash Your Hands Song
Třídnická minutovka
Moji milí bobánci - moji čtvrťáci!
Komunikuji s vámi jen takto - písemně. Messenger a WhatsApp
můj starobylý mobil nezvládá a k počítači se dostanu jen ve škole.
Já vím, je to hrůza s tou Pecherovou, ale je to tak. Už si připadám
jako mimozemšťan :-) :-). Budu s tím muset něco udělat!!!
Tak vám alespoň touto cestou přeju hodně sil a pevné nervy a
myslím, že totéž potřebují k přečkání tohoto divného stavu i vaši
rodiče, které tímto také zdravím a prosím je: VYDRŽTE!
Užijte si v rámci možností velikonoční svátky.
Posílám vám na dálku pohlazení za snahu a trpělivost - vám,
dětem, i vám, rodičům.
Vaše Iva Pecherovic :-)
(v příloze najdete DIPLOM za váš trpělivý přístup)
Na můj mail pecherová.iva@gmail.com mi do pátku 10. 4.,
prosím, pošlete ofocená následující cvičení (vy máte chytré
mobily, tak pro vás nebude problém vyfotit a poslat):
Čj - PS 21/4
Aj - PS 50/3
Vl nebo Přv - jeden z posledních zápisů
Prohlédnu si vaše práce. A pokud mi i něco napíšete o sobě, budu
ráda. Těším se na vaše maily.

Důležitý úkol

