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Dělení se zbytkem třemi a čtyřmi.
Str. 9/13, 10/17, 20

Pro zopakování ještě jednou postup – např. 13 : 3, hledáme nejbližší menší násobek trojky k číslu 
13, ptáme se – kolikrát se vejde trojka do 13? Počítáme 3,6,9,12 – takže 4 krát, dopočítáme zbytek –
4 x 3 =12 a kolik zbývá do 13? Jedna...takže 13 : 3 = 4 (1). Zbytek zapisujeme do závorky za 
výsledek. Zkouška se dělá obráceným postupem: 4 x 3 + 1 = 13

!!! VELMI  DŮLEŽITÉ !!! Zbytek musí být vždy menší, než dělitel (číslo, kterým dělíme)!!! 
Jestli někomu vyjde zbytek stejný nebo větší, než dělitel, je to zcela určitě špatně!!!
V praxi to znamená, že při dělení 2 může být zbytek jen 1, při dělení 3 může být 1,2, při dělení
4 může být 1,2,3 atd. až nakonec při dělení 9 můžou nastat zbytky 1,2,3,4,5,6,7,8. 

M (G)

Porovnávání úseček – střed úsečky
uč. str. 24
Přečíst a zapamatovat možnosti porovnávání:

1. pomocí proužku papíru
2. pomocí kružítka
3. měřením       

Shodné úsečky mají sobě rovné (stejné) délky.
Do sešitu cv. 1. str. 24
Cv. 5 str. 24 pomocí proužku papíru hledáme střed úsečky.
Postup je napsaný v růžovém rámečku, jednoduše přiložíme proužek papíru k úsečce AB, 
vyznačíme tyto body na papír a pak přeložíme, aby se body kryly. Tam, kde je přeložení, vyznačíme
střed. Nauč se zapsat podle učebnice znak pro shodné úsečky (= s vlnovkou).
Znovu připomínám, všechny úkoly musí mít datum, číslo strany a cvičení, dodržujte úpravu.

PRV

Učebnice str. 64, 65 pročíst, PS str. 58 (vystřihnout a nalepit postavu z časopisu, kdo nesežene, 
může nakreslit, rozstříhat názvy částí těla na okraji stránky, nalepit na správná místa na postavě)

AJ

Stále si ústně i písemně formou diktátu opakovat a upevňovat slovní zásobu od lekce Hello again po
lekci č. 4 ( včetně frází ) – viz. slovníček v pracovním sešitě str. 61 - 63. 
K tomuto procvičování přikládám 4 pracovní listy:
Colours and numbers1 - štítky s názvy čísel pod barevnými obrázky číslic vystřihnout a nalepit pod 
vhodnou číslici. 
Colours and numbers2 – správně napsat na linky pod obláčky čísla, vybarvit podle zadání úkolu č.2.
Weather1 – 1. spojit čísla obrázků se slovy pod nimi ( partly cloudy = částečně zataženo, 
thundery = hromobití ) 
2. Odpovědět na otázku jaké je dneska počasí… 
3. Vyhledat si na internetu a popsat obrázky 4 ročních období. 
Weather2 – Vybarvit a vystřihnout obrázky, nalepit je do vhodného čtverce. 



ČJ

Práce s písankou str. 15 
- na dané linky přepsat báseň ( 1 řádek básně = 1 linka ). 
- Zopakovat si ústně roční období + měsíce, které k nim patří. 
- 1. dubnu se říká ? 
- Správně sestavit a přepsat „aprílové“ věty ( k podstatným jménům přidat v hodná slovesa ). 

Práce s písankou str. 17 
- přečíst text nahoře ( Co je to papír? ) a na základě porozumění textu odpovědět na otázky pod ním.
- Na internetu si zjistit, kdy se slaví Den Země a proč ( na linku stručně odpovědět ). 
- Vybarvit a popsat kontejner na papír + nakreslit nějaké výrobky z papíru. 

Procvičování sloves 
přikládám 3 pracovní listy Slovesa 1, 2 a 3. 
Vysvětlení k listu č. 3 úkol č. 5 – najít podstatná jména a slovesa + podtrhnout je ( slovesa 
vlnovkou ), dovyprávět pohádku vlastními slovy. 
Procvičování slovních druhů – ústně si je opakovat tak, jak jdou za sebou + jejich číselné vyjádření.
Učebnice str. 62 cv. 6 – slova v drakovi přepsat do malého sešitu a určit u nich dosud probrané 
slovní druhy ( nadepsat je číslicemi nad slova ). 
Nové učivo – vyjmenovaná slova po „p“ 
Učebnice str. 73 – přečíst si věty k jednotlivým vyjmenovaným slovům, do malého sešitu vypsat 
jednotlivá vyjmenovaná slova ( jen ta žlutě označená, bez vět ), naučit se je nazpaměť. 
Pracovní sešit str. 17 – vypracovat cv. 1 a 2 k vyjmenovaným slovům po „p“. 

V případě jakýchkoliv nejasností pište, volejte!
Pokud budete volat na školní telefon 517 379 721, po 15 sekundách se mně hovor přesměruje na 
můj mobil, takže vydržte a hned nezavěšujte!


