
4. roč.
M

Procvičování učiva: str. 53 / 3, 8
str. 54 / 16
str. 55 / 24
str. 56 / 38 (jen 1. řádek, i zkoušku)

Od příštího týdne začneme pracovat se 3. dílem učebnice.

M (G)

Pracovat budete ještě ve 2. díle. Na str. 51 je znázorněn postup pro výpočet obvodu obdélníku.
Obvod je součet délek všech jeho stran. Označujeme malým písmenem o. Vzorec je na téže straně, 
žáci si jej napíší do sešitu. Můžete použít zápis, kdy je součet délek stran rozepsán nebo zápis, kdy 
sečteme délky sousedních stran a vynásobíme dvěma. Tento vzorec budou však žáci používat běžně 
při dalších výpočtech.
o = a + b + a + b
o = 2 . (a + b)
Vypočítejte cv. 2. a 3.   
U každé úlohy použijte vzorec pro výpočet.

PŘ

Uč. str. 62 – 66 pročíst, je tam spousta obrázků, není toho zase tolik :-), PS zatím NE!

VL

Nová, červená učebnice a PS (dějepis): uč. str. 4, PS str. 4 + 5

AJ

Opakování lekcí 7 – 9 z učebnice i pracovního sešitu str. 34 – 47 + písemně vypracovat úkoly 
v pracovním sešitě str. 46 – 47 
Opakování určování času (viz pracovní listy) 
2 pracovní listy Time
1 pracovní list k dalšímu procvičování

ČJ

Pracovní list str.12 Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Nové učivo Skloňování podstatných jmen rodu ženského podle vzoru růže 
Učebnice str. 65 – 66 projít si všechna cvičení ústně 
Písemně do malého sešitu obě žluté poučky + cv. č. 2, 3, včetně písmena „a“ pod cvičením č. 3 na 
straně 65, na straně 66 cv. č. 5 včetně písmena „a, b“ a cv. č. 7 (doplnit do slov y, ý, i, í, určit vzor a 
převést do tvarů podle zadání v závorce) 
Pracovní sešit str. 11 cv. č. 1, 2, 3 nahoře 
Pracovní list str. 13 Vzor růže 


