
4. třída

Angličtina
lekce 19

 str 40/1 str 41/3 přečíst

 napsat slovíčka do slovníčku

 40/2 napsat do sešitu- 4 další otázky vymyslet

 do sešitu napsat -ing tvary sloves: jump, stand, walk, sit, run, lie, roll, do např. jump- 
jumping

Matematika + geometrie  
- Žáci si řádně osvojí, procvičí a vypracují následující 

učivo do svých školních sešitů (matematika – školní, geometrie).
1. Písemné násobení dvojciferným činitelem (uč. str. 35 – naučit se)
- vypracovat do školního sešitu: uč. str. 35/cv. 2, 3; 36/cv. 10, 12; 37/cv. 17, 20; 54/cv. 12
2. Jednotky délky (vypracovat: uč. str. 44/cv. 2,3,6)
3. Jednotky hmotnosti (vypracovat: uč. str. 45/cv. 5, 6, 8)
4. Jednotky objemu (vypracovat uč. str. 47/cv. 2, 3, 6)
5. Jednotky času (vypracovat uč. str. 48/cv. 2, 3, 4, 6)

      GEOMETRIE – 1. Obvod čtverce a obdélníku (zopakovat vzorečky, rýsování)
          2. Kružnice, kruh (uč. str. 18/cv. 2 – vypracovat, procvičovat)
          3. Trojúhelník (vypracovat uč. str. 25/cv. 2, 3, 4, 5)

Přírodověda 
-  Žáci si přečtou níže uvedené učivo v učebnici, do svého sešitu napíší vždy nadpis a k tomu pár 
poznámek z dané vyučovací látky tak, aby učivo uměli. Mohou nakreslit také obrázek.

1.Příroda v zimě (přečíst + vypsat: učebnice str. 34 – 36)
2. Skupenství látek (přečíst + vypsat: učebnice str. 37 – 39)
3. Nerosty a horniny (přečíst + vypsat: učebnice str. 40 – 46)

Český jazyk 
– procvičování skloňování podstatných jmen rodu středního a rodu ženského. Vše si zdůvodňuj

 Nejdříve si urči rod  -TA, TO 
 pak si řekneš podstatné jméno v 1. p. č. j. , pak ve 2. p. č. j. a podle koncovky přiřadíš ke 

vzoru. 
 zopakuj si vzory rodu stř. – str. 46 – 49  a vzory r. ženského str.49 – 54 - ústně

Pracovní sešit -vypracuj písemně  do pracovního sešitu: str. 39, 40, 41, 
                                                               str.  42/cv.  21, 22, 24
                                                                str. 43, 45 do cv. 34
na volný list papíru vypracuj písemně: český jazyk str. 54/cv. 15, 16, 17



Český jazyk -  sloh- český jazyk str. 52 cv. 10 – přečti si popis želvy bahenní a na volný list  popiš 
stejným způsobem své oblíbené zvíře. 
Čtení – denně číst nahlas  libovolnou knížku

Vlastivěda
Referát - Moje bydliště Jinočany (inspirovat se str. 58 - 59 v učebnici)

Upozornění: Některá zadaná cvičení budou vybrána k oznámkování jako 
samostatná práce, je třeba je opravdu vypracovat důsledně. Stejně tak výpisky z 
přírodovědy.


