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

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

středa

čtvrtek

PS str. 14/3, 4
Uč. str. 66/6 zapiš do
sešitu
Uč. str. 66/7 nahlas
přečíst rodičům

Uč. str. 66 pročíst
Uč. str. 66/8, 9 do sešitu
tabulky!
PS str. 13/2a
Uč. str. 66/10 do sešitu
(str. 13/1,2b – dobrov.)
(cv. 11 dobrovolně)
PS str. 14/5

Uč. str. 128/16
nadiktujte prosím dětem
do sešitu jako diktát!
Uč. str. 127/15 do
sešitu

PS str. 35/5
SLOH – Napiš do sešitu
Co se děje v přírodě
na jaře? + nakreslit
obrázek

Rostliny našich polí Uč. str. 38-39 – přečíst,
prohlédnout obrázky a zápis do sešitu formou
odpovědí celou větou na následující otázky:
Obilniny
1. Jak se nazývá stonek?
2. Co dodává stonku pružnost?
3. Kde jsou uložena obilná zrna?
4. Vypiš obilniny.
5. Nákres stavby těla obilniny

Uč. str. 127/14 do
sešitu + do závorky
dopiš tvar vzoru,
kterým sis pomohl(a)
PS str. 37/1

pátek

pondělí

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, (cv. 14
dobrovolně)
PS str. 15/6

PS str. 37/2 + viz.
zadání do sešitu!

PS str. 38/4,5

Okopaniny
1. Co patří mezi okopaniny?
2. Vypiš pro jaké části pěstujeme okopaniny.
3. Nakresli řepu cukrovku, lilek brambor s popisem podle
učebnice
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?
Textilní plodiny
1. Která plodina se pěstuje u nás?
Plevele
1. Co jsou plevele a jak škodí úrodě?
2. Jaké znáš plevele?

Vlastivěda

Uč. str. 14 kapitola Zákony – přečíst a jako
zápis do sešitu odpověz celou větou na tyto
otázky:
1. Co jsou to zákony?
2. Jak se nazývá nejvyšší zákon naší
země?
3. Co Ústava stanovuje?
4. Kdo dbá na dodržování zákonů?
5. Co čeká člověka, který poruší zákon?
6. Patří k trestným činům šikana?
7. Co může býti šikana?
8. Co uděláš, když se setkáš se
šikanou?
9. Kdy budeš moci volit?
10. Koho občané volí ve volbách?

AJ - UČ - 43/1 a 2 - pročíst a projít slovíčka (bez poslechu)
- CV - 55/1 - udělat podle přepisu poslechu (viz. příloha mailu)
- 55/2

Přepis poslechu 24 – CV 55/1
1. I love watching game shows…sometimes I know the answers! My favourite game show, „Win, win,
win“, is on Fridays. I always watch it.
Angličtina

2. I love watching sports programmes – my favourite sport is football.
I watch football with my dad every Sasturday. It´s great!
3. My favourite programmes are cartoons. I love „Dippy Dog“ and „The little red train“. Cartoons are
very funny. I watch cartoons every day!
4. My favourite programme is „Animal friends“. It´s an animal programme. Sometimes it´s about wild
animals like tigers or elelphants and sometimes it´s about pets like cats and dogs. I love it.

Ostatní

Nezapomínejte číst další knihu do čtenářského deníku! „ Březen – měsíc knihy“
Doporučený web: skolakov.eu
https://www.h-mat.cz/pro-rodice

