
4. roč.
M

Tentokrát jen procvičování základních početních operací s velkými čísly:
Str. 7/1 první 4 příklady, 7/6 první 4 příklady, zkoušku nemusíš
Str. 8/12  první 4 příklady, zkoušku nemusíš
Str. 9/19 poslední 3 sloupce

Připravte se na ZLOMKY, od příštího týdne, je to jednoduché, můžete se podívat od str. 12. 

M (G)

M  2. díl
Opakování str. 59
Narýsuj cv. 1., 3., 5. Vypočítej cv. 7., 8. Zapisuj číslo cvičení a základní údaje, které znáš.

PŘ

Učebnice str. 67 – 69 pročíst, ústně odpovídat na otázky str. 69 dole, PS tentokrát nic.

VL

Nová, červená učebnice a PS (dějepis): kapitola Keltové na našem území (já to mám v učebnici na 
str. 8), k tomu v PS kapitola se stejným názvem, já mám str. 7, může být jiná). V případě nejasností 
pište, volejte.

AJ

Opakování slovní zásoby lekce č. 10 ( viz pracovní list z minulé hodiny ) formou diktátu. 
Přikládám naskenovaný 2. list slovíček lekce č. 10 ( vypsat, vystřihnout a nalepit do slovníčku ). 
V učebnici na str. 49 nahoře si pročíst věty a pokusit se je ústně propojit s obrázky zvířat. 
Např. It lives in a hot place, it doesn´t fly, it eats meat = It´s a lion. 
Pro porozumění textu zde je překlad vět z učebnice: 
It swims. Ono plave. It doesn´t swim. Ono neplave. 
It flies. Ono létá. It doesn´t fly. Ono nelétá. 
It eats meat. Ono žere maso. It doesn´t eat meat. Ono nežere maso. 
It lives in a hot place. Žije na horkých místech ( v teplých krajinách ). It doesn´t live in a hot place. 
Nežije…………. 
Vybrat si 4 obrázky živočichů a do malého sešitu napsat o nich věty. (viz vzor v učebnici pod 
obrázky zvířat. 
Pracovní sešit str. 49 vypracovat JENOM cv.č. 3. 

ČJ

Opakování podstatných jmen rodu ženského 
Učebnice str. 69 cv.č. 3 přepsat do malého sešitu ( doplnit chybějící souhlásky ) + všechna slova 
napsat v 7. p. č.mn. ( viz písmeno „a“ ) 
Učebnice str.70 cv.č. 6 včetně písmena „a“ přepsat do malého sešitu. 
Pracovní sešit str. 13 cv.1-4 vypracovat, cv.č. 5 přepsat do malého sešitu jako diktát. 



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!


