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Český jazyk - opakujeme shodu přísudku s podmětem

Je-li podmět v čísle množném:

• rodu mužského životného - příčestí minulé končí-li
         psi štěkali, kluci závodili,......

• rodu mužského neživotného - příčestí minulé končí -ly
         lesy šuměly, obrazy visely,.....

• rodu ženského - příčestí minulé končí -ly
         ryby plavaly, kozy mečely,..

• rodu středního - příčestí minulé končí -la
            děvčata zpívala, světla svítila,...

Je-li podmětem slovo děti, píšeme v příčestí minulém tvrdé y:
děti se smály, děti běhaly,....

Učebnice s.118 - 125: všechna cvičení pracuj ústně
písemně: s.119 cv.3
                 s.121 cv.5
                 s.124 cv.7

Pracovní sešit – písemně s.67 – 70, s. 70 mi můžeš poslat ke kontrole
s.72, 73,
na s.73 ve cv. 6 nedoplňuj sloupeček způsob

Matematika - výpočet obvodů trojúhelníku, rovnoběžníku,
obdélníku a čtverce

Učebnice - s.51, 53, 55, 57, 60, 61
Nauč se vzorce pro výpočty obvodů: o=obvod

➢ obvod trojúhelníku: o = a+b+c (sečteš délky všech 3 stran)
➢ obvod rovnoběžníku: o = 2. (a+b)
         součet délek dvou sousedních stran     násobíš dvěma
➢ obvod obdélníku: o = 2. (a+b)
➢ obvod čtverce:o = 4.a (násobíš čtyřmi délku jedné strany)

Vše o výpočtech obvodů si přečti na uvedených stranách v učebnici.
Na těchto str. také pracuj ústně.



Pracovní seš. -písemně:
s.31 cv. 1 – 4, cv. 5,6 jsou dobrovolná
s.33 cv.2, cv. 1, 3, 4 jsou dobrovolná
s.35 cv. 1 - 5 pouze výpočty
s.37 cv. 1 - 6 pouze výpočty

Početník - písemně: s. 26, 27, 28, 29
Tyto stránky mi můžeš poslat ke kontrole.

Vlastivěda - Císařovna Marie Terezie a
Císař Josef II.

učebnice s. 54 - 57
Čti si, odpovídej ústně na otázky pod texty, doplň prac. l. a pošli ke 
kontrole.
Zopakuj si učivo vlastivědy podle učebnice na s. 58.
Použij k opakování i přílohu Obrazy z českých dějin.

Přírodověda - Rostliny na louce a ve vodě a v jejím okolí

učebnice s. 43 - 45, 49 - 56
Čti si, prohlížej si obrázky, odpovídej si na otázky pod texty.
Prohlédni si v Přehledech živé přírody s. 13, 30 – 35.
Doplň prac. listy a můžeš mi je poslat ke kontrole.

Čtení - Konečně prázdniny
čítanka s. 166 - 184
Vyber si dva texty a jednu báseň.
Čti si a přemýšlej o nastávajících Tvých prázdninách.
Nakresli a pošli mi prázdninový obrázek.

Nezapomeň na AJ a scio testy.

Děkuji všem dospělým za pomoc při domácí výuce jejich dětí.
Velice si této pomoci vážím.

Děkuji téměř všem dětem za pečlivé vypracovávání zadaných pracovních listů.
Těšilo mě pročítat tyto PL a prohlížet si pěkné obrázky. Jsem ráda, že se děti 
snažily orientovat v učebnicích a zdolávat cvičení v pracovních sešitech.

Připomínám, abyste si nechali všechny učebnice, PS i vyplněné PL ze 4. třídy.
Budete vše potřebovat i v 5. třídě.
Ponecháváte si i klíček od šatní skříňky.



Pomůcky do 5. třídy budou oznámeny až v září. Určitě si udělejte pořádek v 
kufříkách, doplňte, co jste spotřebovali.

Prosím, sledujte informace na stránkách školy. Ukončení výuky a předávání 
vysvědčení je stanoveno na 22.6. 2020.

Přeji dětem i dospělým klidné a pohodové prázdniny. J.Han.


