4.A - Úkoly pro domácí výuku ve dnech 24. 3. – 30. 3. 2020
úterý

Matematika

PS str. 14/3, 4
Uč. str. 66/6 do sešitu
Uč. str. 66/7 do sešitu
první 3 dvojice

středa

SLOH – Napiš do
sešitu nebo na PC Co se
děje na jaře? +
nakreslit obrázek

Přírodověda

pátek

pondělí

PS str. 13/2
Uč. str. 66/cv.8 sešit
Uč. str. 66/9 fólie

Uč. str. 66-67 pročíst
tabulky a zapsat zelené
tabulky do sešitu
Uč. str. 66/10 do sešitu
PS str. 14/5

Uč. str. 67/13 do
sešitu
Písemné dělení i se
zkouškou do sešitu
3 867:8=
5 624:3=

Uč. str. 67/16 do
sešitu
PS str. 15/6

PS str. 35/3,5

Uč. str. 127/14 fólie
PS str. 36/6, 7

PS str. 37/1, 3

PS str. 38/4,5

Uč. str. 128/16
Uč. str. 127/15 ústně
Český jazyk

čtvrtek

Rostliny našich polí Uč. str. 38-39
Zápis opsat otázky(nebo vytisknout a
nalepit) a odpovědět:
Obilniny
1. Jak se nazývá stonek?
2. Na stéble najdeme:
3. Kde jsou uložena obilná zrna?
4. Vypiš obilniny.
5. Nákres stavby těla obilniny
Okopaniny
1. Co patří mezi okopaniny?
2. Vypsat pro jaké části pěstujeme

okopaniny.
3. Nákres: řepa cukrovka, lilek brambor
Luskoviny
1. Co je plod luskovin?
2. Jak nazýváme semena luskovin?
3. Vypiš některé luskoviny.
Olejniny
1. Co získáme lisováním olejnin?
2. Vypiš olejniny
Pícniny
1. K čemu se používají?

Vlastivěda

Ostatní

ČR – demokratický stát
Vypsat otázky (vytisknout a nalepit) a odpovědět
na ně:
1. Kdy vznikla ČR?
2. Hlavní město ČR?
3. Kdo sídlí v Praze?
4. Je náš stát demokratický? Jaké máme
právo?
5. Kdo stojí v čele státu?
6. Jaké má pravomoci prezident?
7. Z čeho se skládá vláda?
8. Z čeho se skládá parlament?
Nezapomínejte číst: Březen – měsíc knihy
Doporučený web: skolakov.eu

Angličtina
Ahojte čtvrťáci,
posílám vám úkoly na příští týden. Předpokládám, že máte všichni počítač, protože ho budeme potřebovat.
Tak, poproste rodiče nebo starší sourozence,(nebo to umíte sami) a nastavte si tuto stránku:
elt.oup.com/student/happystreet/level2 – uložte si tuto stránku, budeme ji asi často potřebovat.
Jak se tam dostanete, najděte si TESTY, Lekce1
1.úkol – přečíst text, udělat úkol. Když si nakonec zmáčknete score, uvidíte, jak jste dopadli.
Text, z kterého jste vycházeli, přeložíte celý do češtiny a pošlete mi ho ke kontrole.
2. úkol – poslech, zase score, napište mi, jak jste dopadli, kolik jste měli napoprvé dobře. Cvičení můžete opakovat, dokud to nemáte dobře.
Pokud vám půjde spustit Adobe Flash Player, zahrajte si hru č.1, najdete pod Games. Napište, jak se vám to líbilo a jak se dařilo.
Hodně štěstí s úkoly. Pokud nebudete něčemu rozumět, zeptejte se.
Eva Malíšková
eva.maliskova@zsfrystak.cz

