
Milí žáci, od 1. června vám již žádné další učivo nebudu posílat. Dodělávejte si tedy všechny 
úkoly, které jste za celou dobu kdy jste doma dostávali a docvičujte si učivo, které vám úplně dobře 
nejde. Pro jakékoliv učivo si můžete stále přijít do školy. 
Zároveň vás prosím, abyste nejlépe do 10. června přinesli do školy odevzdat učivo, které máte 
uděláno – např. vypočítané příklady, cvičení z českého jazyka a anglického jazyka, odpovědi do 
vlastivědy, obrázky apod. Toto vše mi bude sloužit jako jeden z podkladů pro vaše hodnocení na 
vysvědčení. Také prosím o vrácení učebnic do stejného data, tedy 10. června. Pro další aktuální 
informace sledujte stránky školy, kde se dozvíte vše potřebné. Níže vám píši ještě shrnutí učiva, 
které jste doma vypracovávali, a které byste měli za tuto dobu zvládnout. 
Pokud budete cokoliv potřebovat, pište na mail j.ondrisova@seznam.cz 

MATEMATIKA 
-  písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem 
-  písemné dělení jednociferným dělitelem 
-  písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem 
-  písemné sčítání a odčítání 
-  pamětné sčítání a odčítání čísel do 100 000 
-  pamětné násobení a dělení čísel větších než 10 000 
-  zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce 
-  porovnávání čísel větších než 1 000 

ČESKÝ JAZYK 
-  slovní druhy 
-  vyjmenovaná slova, pravopis vyjmenovaných slov 
-  slovesa – určování osoby, čísla, času, infinitiv 
-  podstatná jména – určování pádu, čísla, rodu 
-  vzory podstatných jmen rodu středního a ženského 
-  párové souhlásky 

ANGLICKÝ JAZYK 
-  slovíčka z lekcí 14-22 (str.36-59) 
-  gramatika – sloveso have got (str.52), osobní zájmena (str.36), členy a/an (str.43), předložky in, 
   on, next to, under (str.45), there is, there are (str. 47) 
-  překlady jednoduchých vět z lekcí 14-22 
-  vytvoření jednoduchých vět o sobě, rodině, kamarádech, domácích mazlíčcích 

VLASTIVĚDA 
-  Obrození českého jazyka 
-  Buditelé českého národa 
-  Vynálezy mění svět 
-  Politické probuzení 
-  Rakousko-Uhersko 
-  Hospodářský růst českých zemí 
-  Nové uspořádání společnosti 
-  1.světová válka 



Přírodověda IV. tř. 1.6. – 5.6. 2020 Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. 
Nadále Vám nebudeme zasílat pracovní listy, měli jste celkem dost práce se zpracováním úkolů a 
samostatnou výukou. 
Shrnu, co jste měli samostatně zpracovat doma: nové téma Příroda na jaře, Dělení živočichů a 
Rozmanitost přírody. 
Opakovali jsme témata jako Živá a neživá příroda, Horniny a minerály, Rozmanitost a význam 
rostlin a živočichů. Měli jste na to testy, úkoly na výběr možností, odpovědi, přímé otázky. Vždy 
na konci pracovního listu jste mohli zkontrolovat správná řešení úkolů. 
Kdo ještě nemá vše zpracované, má čas dopsat úkoly! Zpracované učivo a sešity prosím 
nevyhazujte! V novém školním roce budeme probírat vaše vypracované úkoly! 

Vyzývám Vás nadále samostatně opakovat probrané učivo. Například pravidelně číst učebnici, 
podívat se do sešitu, máme tam pěkně zpracovaná témata, přečíst si ještě jednou pracovní listy. 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady nebo případně budete mít na mě nějaký dotaz, napište 
mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Aktuální informace je jako vždy na webu školy a školním facebooku. 
Také se již můžete zastavit do školy na konzultaci po předchozí domluvě. 

Mějte se hezky a buďte zdraví! Nezapomínejte pravidelně číst, opakovat učivo a tak trénovat paměť 
a tím se zdokonalovat. 


