
Domácí příprava M – 4.B na období od 11.3. do 17.3. 2020 

11.3. 

 Pravý úhel v učebnici na s. 34 – postupovat podle zadání  od cv. 3 – do sešitu narýsovat 

čtverec o straně a = 45 mm a zapsat věty podle tohoto cvičení (je / není pravoúhlý, …) 

 Narýsovat do sešitu 3 různé pravoúhlé trojúhelníky 

 Nakonec narýsovat cv. 5, 6 / 34 

12.3. 

 Písemné násobení dvojciferným činitelem – učebnice s. 35 – zopakovat si postup 

 Na s. 36 si důkladně projít růžový a zelený rámeček a vypočítat podle tohoto návodu příklady 

ve cv. 8, 9 a 10. Šikovní žáci vypracují navíc slovní úlohu – cv. 12 

13.3. 

 Procvičení písemného dělení na s. 36 / 13 a dále na s. 37 slovní úlohy 15, 16 a písemné 

násobení ve cv. 17 

 

16.3.  

 Pokračování  v písemném násobení na s. 37 / 19, 20 a šikovní žáci také cv. 18 

 Řetězce ze s. 37 / 21 zapsat do sešitu a vyřešit rovnice ve cv. 22 

17.3.  

 Prohlédnout si jízdní řády na s. 39 a zkusit se v nich zorientovat 

 Procvičování podle učebnice na s. 40 – řešení jednoduchých rovnic 

Poznámka: Stále dokola si opakovat násobilku! 



Domácí příprava do Čj pro 4. B na období od 11.3. do 17.3. 2020 

11.3.  

 Zahájit opakování podstatných jmen rodu středního – vzory 

 Z učebnice Čj na s. 109 / 10 – do sešitu stačí zapisovat jen tvary slov uvedených v závorce 

 Z učebnice Čj na s. 109 / 11 – do sešitu zapsat jen slova, ve kterých chybí písmeno 

SLOH:  

 Popsat v několika větách do slohového sešitu hračku nebo jinou oblíbenou věc 

 

12.3.  

 

 Zahájit opakování podstatných jmen rodu ženského – vzory 

 Z učebnice na s. 114 / 5  a na s. 116 / 9 a) vypsat do sešitu slova, kde chybí písmeno 

Čtení:  Pokračovat v četbě rozečtené knihy nebo začít četbu nové (budu o ní vypravovat) 

 

13.3. 

 Zahájit opakování podstatných jmen rodu mužského – vzory 

 Z učebnice na s. 126 / 12 vypíšu slova, kde chybí písmeno a na s. 133 / 2 opíšu celé do sešitu 

a podtrhnu dle zadání 

Poznámka: Zadaná cvičení už jsme minimálně ústně ve škole dělali, tak by je měly děti zvládnout na 

jedničku. Prosím o dohled, aby děti psaly úkoly úhledně. Příště už bude zadáno nové učivo o slovesech. 



Domácí příprava do Aj pro 4. B na období od 11.3. do 17.3. 2020 

11.3.  

 Zopakovat si text v učebnici na s. 40 (přeložit si jej) a věty s „can“ 

 Procvičovat slovíčka ze s. 40 – 41, případně si je dopsat do sešitu na slovíčka 

 V PS si doplnit nesplněné úkoly po s. 40 

13.3. 

 Přečíst si text na s. 41 a přeložit jej (ústně); tvořit k textu otázky a odpovědět na ně 

 Procvičovat předchozí slovní zásobu a „have“, „can“ 

 Doplnit si PS na s. 41 podle zadání  

17.3. 

 Napsat si do sešitu na slovíčka slovní zásobu 20. lekce ze s. 42 – 43 (kdo chce, tak výslovnost 

je možné kromě PS na s. 66 najít také v překladači na Googlu) 

 Přečíst si text na s. 42 a zkoušet si říkat postup vaření zpaměti 

Poznámka: na stránce je chyba ve větě Boil water ….(nepatří tam an, ale in); 

Aj rozlišuje podst. jména počitatelná a nepočitatelná. Nepočitatelná pod. jm. netvoří  mn. číslo a nikdy 

před nimi nestojí neurčitý člen! Nějaké množství vyjadřujeme výrazem „some“ 

The spaghetti is great. What sandwich do you like? I like tomato sandwich. 
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1. Prostudovat si učebnici vlastivědy str. 15-16. (Oldřich a Božena.)  Vypracovat  samostatný 

zápis do sešitu. 

2. Prostudovat si učebnici vlastivědy str. 16-17. ( Břetislav a Jitka.)  Vypracovat  samostatný 

zápis do sešitu 

Najít si na You tube  Dějiny udatného národa českého a podívat se na kapitoly:  

- Oldřich a Božena, Sázavský klášter, Břetislav a Jitka 



Přírodověda 4. ročník  - dopravní výchova 
 

středa 11. 3. 2020  

 Jdi na internet, https://www.dopravnivychova.cz/, pusť si 3 videa na hlavní stránce: 

 Přecházej pozorně!, Buď vidět!, Vždy se připoutej!   

Zapiš do sešitu obsah videí. O každém videu 2 věty. 

 

pondělí 16. 3. 2020 

Jdi na internet, 

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/pracovn%C3%AD%20listy%20082019/MDV_PL_4

_rocnik_082019.pdf, pracovní list OPAKOVÁNÍ  

Úkol č. 1. zapiš/vypiš do sešitu. 

Úkol č. 2 překresli a správně popiš. 
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