Dobrý den, chlapci a děvčata!
Chválím trpělivé a pracovité žáčky čtvrté třídy ZŠ a MŠ Višňová, kteří se
nezalekli relativně velkého množství úloh, které jsem vybral ze složky pro druháky.
Ono není špatné využít jednodušších příkladů na procvičení pravopisu, hledání
slovních druhů, počítání příkladů, řešení slovních úloh.
Toto vám může ukázat, co si můžete v příštích dnech a týdnech také
procvičovat, abyste byli lepší. Pokud tedy chcete být lepší a dělat méně chyb.
Nevzdávejte se, pokud zjistíte, že něco nejde. Naopak, pátrejte, hledejte,
zkoušejte. Znovu opakuji, nemusíte vyřešit všechno naráz. Ale je škoda, když
začnete a hned po prvním neúspěchu utíkáte pryč z boje, vzdáváte se.
Hledal jsem jednu nápovědu a přitom jsem našel hezký přehled přísloví
s vysvětlením, co ona přísloví znamenají: https://skolaposkole.cz/prijimacizkousky-ss/prislovi Vyberu jen některá: Co se v mládí naučíš, … Co můžeš udělat
dnes, … Chybami se člověk … Trpělivost růže … Žádný učený z nebe … a samozřejmě
Bez práce nejsou …
A teď k podstatným jménům rodu mužského životného x neživotného – je
to pouze mluvnické rozdělení. Neřešte, že v přírodovědě rozlišujete živou přírodu
(živočichy a rostliny) a neživou přírodu (voda, vzduch, horniny, nerosty). Zvířátka
jsou jasná, tam problém není. Ale rostliny, např. smrk, topol, dub, buk, jetel,
petrklíč, oves, ječmen, blatouch, zařazujete ke vzorům hrad nebo stroj. Další
paradox zjistíte, až budete řešit třeba sněhuláka. Patří ke vzoru pán. Některá
podstatná jména nemají tvar jednotného čísla, jenom množného. Říká se jim
podstatná jména pomnožná, např. kalhoty, šaty, plavky, peníze, ústa, záda, nůžky,
kleště a spousta dalších – ukazujeme na ně ty nebo ta. Vzor neurčujeme. (až se vás
Grétka v češtině bude ptát na peníze, zvolte stroj (stroje))
Každopádně nejdůležitější jsou tvary 1. a 2. pádu jednotného čísla: ten pán
bez pána, ten muž bez muže, ten hrad bez hradu, ten stroj bez stroje, ten
předseda bez předsedy, ten soudce bez soudce, ta žena bez ženy, ta růže bez
růže, ta píseň bez písně, ta kost bez kosti, to město bez města, to moře bez moře,
to kuře bez kuřete, to stavení bez stavení. Toto když si zapamatujeme, máte na
99% vyhráno (to zbývající 1% jsou ty různé vyjímky)!
Procvičíme každý z rodů samostatně, k tomu dáme pár matematických
příkladů a pohrajeme si s penězi. Také si procvičujte angličtinu!

Hezký den a pohodové učení!
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