4.B - Úkoly pro domácí výuku ve dnech 17. 3. – 23. 3. 2020
úterý

středa

čtvrtek

pátek

pondělí

Matematika

uč. str. 63/12a – sestav si
sám podle svých pokynů
63/13 a, b – narýsuj do
čtver. papíru + změř a
spočítej obsah a obvod (c,
d – dobrovolně)

uč. str. 63/17 – zamyslet
se
64/18 – nové učivo:
Osová souměrnost viz.
oranžová tabulka, do
čtverečkovaného papíru

uč. str. 64/19 – do sešitu,
pomocí indického násobení
64/20 a, b – do sešitu
(c, d – dobrovolně)
64/22 – pro zábavu si vyřeš
a napiš do sešitu
(dobrovolně)

Pracovní list – bude
zaslán v průběhu
týden v příloze mailu

uč. str. 65/1 do sešitu
+ přečíst tabulku
65/2,3,4 a, b (c, d
dobrovolně), cv. 5
dobrovolně

Český jazyk

uč. str. 124 – vyskloňovat
slova ústně podle tabulky,
všimnout si zakončení ve
3.-6. pádě! + odpovědět
ústně na otázky
na str. 125/10,11 – napiš
do sešitu alespoň 10 slov
PS – str. 36/6

uč. str. 126/12 a) – 1
odstavec do sešitu – ČJ
dom. – přepiš a doplň
PS – str. 36/7
SLOH – uč. str. 128129/1,2,3 (c – dobr.) do
sešitu odpovědět na
otázky

uč. str. 126/12 a) 2.
odstavec do sešitu přepiš a
doplň
PS – str. 36/8

uč. str. 126/ 12 b) do
sešitu

uč. str. 126/13 – opiš a
doplň do sešitu
PS – str. 37/3

Přírodověda

uč. str. 32 – Minerály a horniny přečíst + zapsat do
sešitu odpovědi na otázky (celou větou)
1. Co tvoří povrch naší planety?
2. Kde se v přírodě vyskytují minerály?
3. Který minerál je u nás nejrozšířenější? Kde se
využívá?
4. Jak dělíme horniny?
5. Jak jednotlivé horniny vznikly?

uč. str. 32-33 Vyvřelé horniny…přečíst +
zapsat do sešitu odpovědi na otázky (celou
větou)
1. Co patří mezi vyvřelé horniny?
2. Z čeho se skládá žula a na co se používá?
3. Co patří mezi usazené horniny a na co se
používá?
4. Co patří mezi přeměněné horniny a na co se
používá?
5. Co patří mezi energetické suroviny?
Opiš tabulku ze str. 33 dole do sešitu.

uč. str. 13 – ČR demokratický stát
přečíst + zapsat do sešitu odpovědi na otázky (celou
větou)
1. Kdy vznikla ČR?
2. Kdo sídlí v hlavním městě Praha?
3. Co mohou dělat lidé v demokratickém státě?
4. Co zaručuje občanům demokracie?
5. Je náš stát republika? Co to znamená?
6. Kdo je hlavou státu?
7. Jaké jsou základní povinnosti prezidenta?
8. Z čeho se skládá naše vláda a parlament?
9. Kdo projednává a přijímá zákony?

Vlastivěda

Angličtina

Ostatní

uč. str. 42 – naučit se dny
v týdnu
uč. str. 42 – projít
slovíčka

ČJ – Procvičování interaktivně:
MA – Procvičování interaktivně:

uč. str. 42/2 – projít
slovíčka

Cvičebnice – 54/1, 2 doplnit

https://www.umimecesky.cz/cviceni-y-i-koncovky
https://www.matika.in/cs/#4
AJ – procvičování slovní zásoby 1. – 5. lekce

