
4. A – Plán domácí výuky do 23. 10. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Procvičujeme - opakujeme  stavbou slova a psaní předpon nebo předložek 

Paní učitelka Libuška vám připomene rozdíl mezi předložkou a předponou 

https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA 

 

V učebnici se zaměřte na: 

str.19/cv.3 - stačí ústně  
str.19/cv.4 – písemně do sešitu ČJ-PU, příbuzná slova napište do sloupců a vyznačte u nich    
kořen, (další úkoly stačí provést ústně) - prosím ofoťte a pošlete na mail 

peterkova@zsrtyne.cz do 23.10. 

V pracovním sešitě: 

Dokončete str.18 a  na str.19 vypracujte cv.1 a 2 

Posílám PL (pracovní list) - každý den vyplňte 1-2 sloupečky- je potřeba si uvědomit stavbu 
slova, někdy je předpona od-, jindy jen o-  a podobně – prosím odešlete do 23.10.  

 

     

 

MATEMATIKA 

Písemné dělení jednociferným dělitelem jsme ve škole nestihli procvičit, jen jsem vám 
ukázala postup.  

Připomeňte si ho zde: https://www.youtube.com/watch?v=5Wu9p9iiVHA  

V učebnici najdeme tuto látku od str.23  
Postup: příklad napíšeme na řádek a z dělence začínáme postupně dělit jednotlivé cifry   od 

největšího řádu (tak jak vidíme na stranách 23-25 nahoře) až postupně sepíšeme a vydělíme 
všechny cifry 

O správnosti se přesvědčíme zkouškou, stejně jako jsme postupovali u dělení se zbytkem 

(např.str.15/cv.47). 

Vypočítejte si: podobné příklady v PS str.7/cv.6   

a do sešitu M-PU z učebnice na str.25/ cv.17- prosím toto cvičení odešlete do 23.10. 

Vyřešte alespoň jednu slovní úlohu, připomeňte si též písemné sčítání a odčítání - není třeba 
odesílat 

 

Učivo ČJ a M můžete procvičovat na:  skolakov.eu  a www.onlinecviceni.cz  

 

 

VLASTIVĚDA 

Pokračujeme dál podle učebnice, vše si ukazujeme na mapě 

Orientace na mapě- učebnice str.8, Dětský atlas např. str.33, směrová růžice 

 Trénujte určování světových stran podle pokynů v učebnici (kompas nepotřebujeme) 
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Měřítko mapy  – přečtěte si v učebnici na str. 9, máte-li doma jakoukoli mapu, najděte a 
přečtěte její měřítko 

Nadmořská výška – barvy na mapě – učebnice str.10, Dětský atlas str. 5 

  

 Nalepte nebo přepište si přiložené zápisy 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Učebnice str.19 – Veverka obecná, Kuna lesní  +   přiložené prezentace a na konci každé 
prezentace najdete zápis do sešitu.  

 

S pozdravem Jana Peterková 


