
Učební Łplán ßna čtvrtek 15. Łříjna 

Łpro 4. Łročník 
Matematika 

Dnes si připomeneme, jak počítáme se závorkami a jaká pravidla platí při 

počítání bez závorek. Do sešitu Š si napište datum a nadpis:  P×očítání Łs¤e 

Łzávorkami a Łbez ßzávorek  pod nadpis si opište nebo nalepte 

poučku.

  

Na webových stránkách v domácích úkolech jsem přidala odkaz, pod názvem: 

Počítání s a bez závorek, který tuto poučku vysvětluje.  

V učebnici na str. 11 si do sešitu Š vypočítejte cvičení 1. V PS na straně 7 

doplňte cvičení 1. 

Dobrovolný úkol: V domácích úkolech vložen odkaz na interaktivku pod 

názvem: Pexeso. 

 

Český jazyk 

Pokračujeme v rozlišování předložek a předpon. Dnes se zaměříme na 

předložky od, nad, pod, před. Můžeme najít velké množství slov, které začíná 

stejně jako tyto předložky, ale jedná se o přípony. Do sešitu Š si napište 

datum, nadpis  P×ředložky od, ßnad, Łpod, Łpřed. V učebnici na straně 

19 si vypracujte cvičení 1. některá slovní spojení napište pod nadpis. 



Nezapomeňte, že předložky se sice čtou dohromady, ale píšou se zvlášť! 

Druhý nadpis, který si napíšeme, bude: 

 P×ředpony od - , ßnad - , Łpod - , Łpřed - . Ústně si vypracujte cvičení 

2 na stránce 19 a pod nadpis vypište slova z nabídky. Vymyslíte ještě jiná 

slova s těmito předponami? Jestli ano, připište je do sešitu. Které písmeno 

se na konci těchto předložek a předpon píše? _______ Proto si do sešitu 

přepište nebo nalepte poučku 

 

V PS si na straně 15 vypracujte cv. 1 

 

Anglický jazyk 

Dnes jsme se učili o předložkách v Českém jazyce a budeme pokračovat 

s předložkami i v Anglickém jazyce. V učebnici na straně 11 máme v červeně 

orámovaném rámečku předložky ukázány. Do sešitu si napište datum a 

vytvořte si podobný rámeček, jako máte v učebnici. Na obrázku, který máte 

níže je pro zajímavost předložek více. Nám budou zatím stačit ty čtyři, 

které máme v učebnici. 

 



Zeměpis 

V pondělí jsme přišli o hodinu zeměpisu, proto si něco málo probereme dnes. 

Možná ještě všichni nemáte dopsanou poslední látku o obyvatelích ČR. Tak 

teď máte možnost si ji dopsat.  

Novou látkou je členění ČR na menší územní celky, kterými jsou kraje. 

Krajům budeme věnovat více času, a proto jsem vám do domácích úkolů 

vložila odkaz na stránku v naší učebnici pod názvem: Kraje ČR. Stránku si 

přečtěte a pod ikonami IC jsou procvičovací cvičení. Pohrajte si a snažte se 

co nejvíce informací zapamatovat a naučit   

 

 


