Dobrý den, chlapci a děvčata,
máme tady pátek, konec „pracovního“ týdne, v němž jste začali být díky úkolům
do sešitů trochu více zase jako ve škole. Oproti skutečné škole však máte doma tu
výhodu, že si úkoly můžete rozložit na celý den.
Matematický příklad si můžete nejdříve cvičně vypočítat na papír, podle kalkulačky
klidně překontrolovat a pak úhledně se vším všudy, to znamená s celým postupem přepsat
do sešitu. Podobně v češtině si můžete klíčová slova (to jsou ta slova, kde něco
doplňujete, měníte tvar) napsat nanečisto, pečlivě odůvodnit, nechat zkontrolovat a
teprve pak úhledně přepsat do sešitu. Hlavně nehádejte, ale trpělivě zdůvodňujte.
Včera jsem vás pozval do virtuální třídy na www.gramar.in, www.matika.in a www.zlatka.in
Pokud se správně přihlásíte (zadejte si své jméno a jednoduché heslo), vstupte do třídy.
Zadejte kód db2020 a ověřte si správnost postupu, když kliknete na Moje třídy. Tam
byste měli vidět 4., ZŠ a MŠ Višňová, (4. ročník) a jméno svého učitele. Takto
zaregistrovat se mohou klidně i rodiče, aby mohli sledovat výsledky vašeho učení.
Můžeme si navzájem psát sdělení, pochvaly nebo doporučení, co více procvičovat, na co
se více zaměřit atd.
I když se zaregistrujete jako čtvrťáci, můžete plnit úkoly pro 3. ročník nebo klidně pro
5. ročník. Pokud uvidím, že pracujete a snažíte se, budete psát mnohem méně cvičení
rukou do sešitu. Pokud se takto budete učit a nebudete přihlášeni, nikdo neuvidí vaše
výsledky, což bude škoda.

Pár úkolů pro dnešní den
ČJ – Pracovní sešit str. 11, cv. 1, 2 (dole, zor píseň) a str. 12, cv. 2
M – Pracovní sešit str. 17, cv. 1, 2, 3
VL – přečtěte si nahlas Pardubický kraj na str. 55, 56, v mapě (může to být i
www.mapy.cz) si najděte důležité názvy
Připojuji v PDF list s přímkami a průsečíky, můžete 2krát nebo 3krát přerýsovat a
zvýrazňovat pastelkami různé trojúhelníky, čtyřúhelníky, pětiúhelníky. Zároveň je
můžete pojmenovávat podle vrcholů (pokud někde chybí, pojmenujte si ho).

Přeji vám klidné volné dny a pamatujte, ještě nemáte prázdniny. Ty budou až v červenci
a srpnu. Učíte se doma, o to více se toho můžete naučit. A těším se, že uvidím výsledky
vašeho snažení ve virtuální třídě.

S pozdravem učitel Dobroslav Buřita

