
UČIVO 27.4.-7.5.2020   4.B 
 
 
Český jazyk - Opakujeme - koncovky podstatných jmen 

                            pracuj podle návodu na pracovních listech ( PL ) 
                            nebo si vyhledej učivo v učebnici ČJ ( str. 65 - 91) 

                       PL 5, 6,7 procvičuješ podst. jm rodu středního 

                            PL 8,9,10 procvičíš podst.jm. rodu ženského 

 Hotový PL 6 a 10 mi můžeš poslat ke kontrole. Děkuji, už se těším. 

 Ostatní PL si založ do desek, zkontroluji je až ve škole.      
Pokud nemáš možnost vytisknout si PL, ozvi se mi, spolu najdeme řešení.  
 
 

Matematika - Opakujeme - 1.Jednotky hmotnosti 
                            učebnice s. 32 ústně c. 1,2, 

                                                           písem. c. 4,7 do seš. 
                                                           dobrovolně c. 8 
                                   PS s. 19 písem. celá 

                                   Opakujeme - 2. Jednotky objemu 

                                   učebnice s. 33 ústně c. 1,2,3,5 
                                                    písem. c. 4,6 do seš. 

                                                    dobrovoně c. 7,8 

                               PS s. 20 písem. c. 1,3,4  

                                           dobrovolně c. 2,5,6 

                              Opakujeme - Pracujeme s neznámou 

                              učebnice s. 34 ústně c. 1,2,3,4 

                                                     písem. c. 5 do seš. 

                                                     dobrovolně c. 6 

                                             s. 35 ústně c. 7,8,11 

                                                      písem. c. 9,13 do seš.  

                                                      dobrovolně c. 10,12 

                                                      použij kalkulačku 

                               PS s. 21 celá písem. 

 

 

 

Vlastivěda - Jan Hus a Husitské války 

                         učebnice s. 32 - 39 

                         čti si a odpovídej ústně na otázky na s. 33,35,33 

                         pracuj ( ústně) podle pokynů na s. 38,39 

                            Vypracuj pracovní listy 6,7,8  - hotový list 8 mi můžeš poslat 
 
 
 
 
 



Přírodověda - Opakujeme 1. Mimořádné události a rizika s nimi spojen 

                      Povodeň, bouřka, požár, dopravní nehody 

                          učebnice s. 51,52 

                      čti si, odpovídej (ústně) na otázky v textu 

                          Vypracuj prac. listy 6,7 

                          Opakujeme 2. Zdraví a jeho ochrana 

                       učebnice s. 47 - 50 

                          čti si, odpovídej na otázky v textu 
                          Vypracuj prac. listy 8,9 
                          pokud můžeš, pošli mi prac. list 7,8 
 
 

Čtení - čítanka - s.93 -95 Dva Janové   

                               zopakuj si učivo vlastivědy o J. Husovi a husitských válkách 
                               na s. 95 najdeš informace  o husitských zbraních, které máš nakreslit na PL8 
                               s. 141 - 143  Tajemství - odpovídej si ústně na otázky za článkem 
                               s. 178 - báseň Co se hodí ........ - zopakuj si učivo přírodovědy  
                                             pracuj podle otázek na s. 178 
                                s. 168 - 170  Stav ohrožení  
                                zopakuješ si učivo z přírodovědy o mimořádných  událostech - povodně 
                                s. 139 - 140 Podivná proměna .... 
                                              zkus ústně pracovat na otázkách za článkem 
 
 
Výtvarná výchova - čítanka - s. 140 c. 4  výkres založ do desek 
 
                                    
 

Tak jako minulé týdny můžeš pracovat v dalších  sciootestech.  

I učivo z geometrie a ČJ slovesa můžeš procvičovat v pracovních listech opět 
zaslaných mailem. 
                                     
 
 
 

                        
 


