
4. roč.
M

Ještě poznámka ke zlomkům – někteří z vás psali zlomky přes 2 řádky, to je špatně!
Zlomek musí být vždy napsaný v jednom řádku tak, že jmenovatel (spodní číslo) leží na lince.

Procvičování základních početních operací – úkoly:
str. 18/24 20/4 první 4 příklady 21/7 jen první řádek (4 př., pod sebou!)

Učivo o přímé úměrnosti si vysvětlíme ve škole, je poněkud abstraktní.

M (G)

Učebnice
str. 6 cv. 3  postupuj podle učebnice
str. 6 cv. 4 – všichni by měli pracovat samostatně podle zadání v učebnici

PŘ

Uč. str. 70 – Ochrana přírody v ČR, PS str. 34

VL

Červená učebnice a PS (dějepis): kapitola 6. Velkomoravská říše (já to mám v učebnici 
na str. 13 - 14), k tomu v PS kapitola se stejným názvem (já mám str. 10, může být jiná). V případě 
nejasností pište, volejte.

AJ

Úkoly z AJ jsou na zvláštním listu.

ČJ

Stále si ústně opakovat všechny vzory pro skloňování podstatných jmen rodu mužského a 
jejich zařazení ke vzorům rodu životného a neživotného. 
Učebnice str. 72 cv.č. 9 vypracovat do malého sešitu ( do vtipu doplnit i, í, y, ý + určit slovní druhy 
– nadepsat je číslicemi nad slova ). 
K tomuto procvičování přikládám 2 pracovní listy Vzory podstatných jmen mužského rodu1 a 
Vzory podstatných jmen mužského rodu2 a 1 pracovní list Rod mužský životný a neživotný. 
Nové učivo – skloňování podle vzorů pán a hrad 
Přepsat do sešitu obě žluté poučky z uč. str. 74 a 76 + modrou poučku na str. 74 jen přečíst. 
Učebnice str. 74 a 76 cv. č. 1 jen přečíst a ústně vypracovat písmena a, c. 
Učebnice str. 74 a 76 cv.č.2 písemně vypracovat do malého sešitu. 
Pracovní sešit str. 16 cv.č. 1 – 3 a str. 17 cv.č. 1 včetně písmen a – c a cv.č. 2. 
Pro další procvičování tohoto učiva ( není povinné ) 
Přikládám 1 pracovní list Rod mužský vzor pán a hrad. 



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!


