
4.A – Plán domácí výuky do 16. 10. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Procvičujeme psaní předložek (samostatné slovo) a předpon 

K 13. 10. probráno v učebnici do str.16  + rychlé seznámení se psaním bje/bě, vje/vě a pě na 

str.17 (je to těžké-tento týden přeskočíme), ale přečtěte si Zdvojené souhlásky na str. 18, s tím 

jsme se již v minulých kapitolách setkali- ústně str.18/1, 2, 3(bez posledního sloupečku)  
V PS doplňte na str.18 cv.1, 2, 3 

 Mnoho cvičení na psaní přepon/předložek najdete na:  
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida 

Pravopisné cvičení PS str.17/2,  2a  písemně 

Čtení učíme se básničku Malíři od Arnošta Víta - čítanka str.15, okopírováno (do 20.10.) 
Pokračujte ve vlastní četbě –a můžete už napsat první zápis do Čtenářského deníku – 

termín odevzdání 6. 11. 

 

 

MATEMATIKA 

Dělení se zbytkem – v PS str.7/1, 2 a str. 10/11 jsou připraveny příklady pro ty, kterým se 
ještě v pondělí nedařilo. 
Písemné násobení–připomenutí látky z června. Postup je v učebnici na str.18 - jednoduché 

příklady, kde vychází dílčí součiny jednociferné. Obtížnější příklady na str.19/cv.13-prosím 

rodiče o vysvětlení (např.:  37  

    *5 5*7=35-napíšeme jen 5 a 3 pamatujeme, násobíme dál 
     5*3=15…přičteme 3 a dopíšeme 18, výsledek 185 

Zkuste si písemně do M- PU sami vypočítat  str.19/ cv.14 

K procvičování opět doporučuji : 
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem 

i jiné příklady, které si potřebujete procvičovat 
Písemné dělení -seznámení ve škole - str. 23 v učebnici - si necháme na příští týden. 

Trénujte počítání se závorkami, zopakujte si písemné + a –  (vyplňte přiložený PL) 
 

 

VLASTIVĚDA 

Skončili jsme téma Dopravní výchova, nyní už budeme pokračovat podle učebnice (růžové) 
Téma Práce s mapou – str. 6 opakování světových stran 

str.7  Nová látka – POJMY pozorně si přečtěte a za pomoci knížky odpovězte  
na otázky ze str. 8 ( zápis doplním v příštím Plánu) 

Každý žák si odnáší domů Dětský ilustrovaný  atlas ČR, který se hodí později. 
 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem


 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Anglický jazyk do 27. 10. ! 

1) Pracovní list – Instructions – příprava na písemku 

2) Pracovní sešit str. 80 – slovíčka Numbers 

3) Pracovní sešit str. 6 – 7 / všechna cvičení 
4) skolakov.eu – Anglický jazyk 4. třída 

 

 Vážení rodiče, sledujte prosím školní webové stránky i zprávy na e-mailu. 

 

                        S pozdravem Jana Peterková 

 

    

                                             
   


