
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 4. ROČNÍK 

TÝDEN 11. 3. – 13. 3. 2020 

***** 

MATEMATIKA 

 

pracovní sešit (str. 28 - dodělat celou, str. 29 - vybraná cvičení).  

 nový PS str. 3, 4 - opakování 

                          5, 6 - římské číslice (trochu už jsme dělali loni) 

starý PS - 37; 38; 39/ 1, 2, 4; 44/3 - opakování geometrie 

ve starém pracovním sešitě si můžou procvičovat - udělat jakékoliv starší cvičení, které ještě nemají 

hotové 

 

ČESKÝ JAZYK 

 

pracovní sešit cv. 1/ str. (děti mají zakroužkované) 

-  učebnice s.100/ Co už umím - dodělat cv.3- množné číslo, do sešitu 

      - uč. 101/ 1a - do sešitu 

NOVÁ LÁTKA - Skloňování podstatných jmen rodu středního 

uč. str. 103 - 107 - prostudujte žluté rámečky, vzory rodu středního; 

-vepsat do listu vzory a vlepit do malého sešitu (podobná tabulka je v uč. s. 106), naučit se slova 

přiřazovat ke vzorům = správně doplnit i/y na konci slova!!! 

-procvičit v PS s. 32/ cv. 2,3,4 

 - čas využijte ke čtení a tvorbě čtenářských listů.    

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

procvičovat Turn right, Turn left, Go straight, Stop 

-  opakovat slovní zásobu - Zvířata, Rodina 

- nová slovní zásoba - opsat do slovníčků 

VERY- /veri/ - velmi 

COOL - /ku:l/ - skvělý 

A FAMILY TREE - /femili tri:/ -  rodokmen 

A MAN - /men/ - muž 

A WOMAN - /wumen/ - žena 

A FRIEND - /frend/ - kamarád 

 

- do sešitu - Popsat svého člena rodiny, - aspoň 5 vět. (můžou se inspirovat v PS str. 42) 

- PS s. 41 - udělat svůj rodokmen ( kdo nemá hotové) 

 

 

 



VLASTIVĚDA 

 

Minule jsme v učebnici četli o pověstech českých - do sešitu děti výtvarně ztvární jednu ze starých 

pověstí (praotec Čech, Libuše, o Bivojovi, Dívčí válka,...) - podle svého uvážení, mohou využít celou 

stránku v sešitě.  

- Přečíst v uč. kapitolu Velkomoravská říše (s. 77) 

     - do sešitu nadpis Velkomoravská říše - vlepit a doplnit zápisky, naučit se  

     - přečíst v uč. kapitolu Počátky českého státu 

     - zápisky pošlu v příloze, buď si vytiskněte a vlepte do sešitu nebo děti opíší zápis do sešitu 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

Horniny a nerosty ČR 

- přečíst uč. str. 42, 43 - jen pískovec, 44, 45, 46 + dopsat výpisky (list) - děti mají z úterka v sešitech 

- dodělat poslední úkol v pracovním listu 

 

Ve VL a PŘV - si děti můžou k zápiskům v sešitech kreslit malé obrázky (např. okna románského stylu, 

rotundu), můžou si barevně podtrhat nadpisy, důležitá jména apod. 

 

------------------------------------------------------------- 

Další užitečné zdroje pro domácí vzdělávání: 

 

Zapni si „telku“ – program ČT2 – živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. 

Dopolední vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ startuje od 16. 3. 2020 každý všední den od 9.00 h. 

„Odpoledka“ pro žáky 2. stupně ZŠ začíná od 12.00 h.  

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Rozvrh vyučovacích hodin pořadu UčíTelka najdeš na https://www.ceskatelevize.cz. 

… 

http://nns.cz 

http://fraus.cz 

http://skolakov.cz 

http://onlinecviceni.cz 

http://pravopisne.cz 

http://skolasnadhledem.cz 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 
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