
UČIVO NA DNY 10.3.-13.3.2020 

TŘÍDA 4.E 

ÚTERÝ 10.3.2020 

MATEMATIKA 

- pracovní sešit strana 52, cvičení 1,2 a postranní sloupeček 

- pracovní sešit strana 53, cvičení 1 

VLASTIVĚDA 

- učebnice strana 16 

- učebnice strana 17 (3 úkoly) 

ČESKÝ JAZYK 

- procvičování vyjmenovaných slov 

- opakování rodů mužský, ženský a střední 

PŘÍRODOVĚDA 

- učebnice strana 34 a 35 

- pracovní sešit strana 16, cvičení 3,4 

- pracovní sešit strana 17, cvičení 1, 2, 3 ,6 

ANGLICKÝ JAZYK 

pí. uč. Helclová: 

- učebnice strana 48 – nová  slovní zásoba 

- pracovní sešit – 1 strana vyplnit  

-  pracovní sešit napsat nová slovíčka do slovníčku lekce 10 

pí. uč. Fikejzlová: 

- učebnice strana 43 a 44- přečíst a přeložit  ústně 

- pracovní sešit strana 43, cvičení 4- písemně 

 

 

 

 



STŘEDA 11.3.2020 

ČESKÝ JAZYK 

- pracovní sešit  strana 23 celá 

- čtení z vlastní knihy 

- procvičování vyjmenovaných slov 

- opakování rodů mužský, ženský a střední 

MATEMATIKA 

- pracovní sešit dodělat stranu 53 

- procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení 

-  do sešit pětiminutovky nadepsat :  

Zápis rozvinutého čísla: 

1) 61 379 

2) 3 014 

3) 46 327 

4) 99 108 

5) 2 307 

Např.: 19 254 = 1.10 000, 9. 1 000, 2.100, 5.10, 4.1 

 

ČTVRTEK 12.3.2020 

VLASTIVĚDA 

- Učebnice  strany 21, 22, 23 

- učebnice strana 23 vyplnit 9 úkolů 

ČESKÝ JAZYK 

- pracovní sešit strana 24  

- procvičování vyjmenovaných slov 

- opakování rodů mužský, ženský a střední 

- čtení z vlastní knihy 



MATEMATIKA 

- pracovní sešit strana 54 

- procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení 

ANGLICKÝ JAZYK 

pí. uč. Helclová: 

- pracovní sešit – 1 strana vyplnit 

-  učebnice strana 49- zjistit výslovnost slov a zapsat do slovníčku 

pí. uč. Fikejzlová: 

- učebnice strana 45- přečíst a přeložit ústně 

- pracovní sešit strana 44, cvičení 5,6- písemně 

 

PÁTEK 13.3.2020 

MATEMATIKA 

- pracovní sešit strana 43 a 44 

- do geometrického sešitu nebo na papír sestrojit rovnostranný trojúhelník ABC, přičemž strana |AB|= 6cm 

- do geometrického sešitu nebo na papír sestrojit čtverec, přičemž strana a= 7 cm 

ČESKÝ JAZYK 

- pracovní sešit strana 25 

- procvičování vyjmenovaných slov 

- opakování rodů mužský, ženský a střední 

PŘÍRODOVĚDA 

-  pracovní sešit strana 18, cvičení 1, 2, 3, 4, 5 

- pracovní sešit strana 19 

 


