
Učební Łplán ßna čtvrtek 22.Łříjna 

Łpro 4. Łročník 
Matematika 

Dnes začneme opakovat písemné násobení. Do sešitu Š napište datum a 

nadpis: P×ís¤emné ßnás¤obení . V učebnici na straně 13 máme tuto látku 

vysvětlenou, pro jistotu jsem vám vložila do domácích úkolů tři odkazy pod 

názvem: Písemné násobení 1, Písemné násobení 2 a Písemné násobení video, 

které tuto látku ještě dovysvětlí. 

Pod nadpis nalepte nebo opište poučku ze strany 13 a vypočítejte cv. 1 a 

cv. 2. Nezapomeňte psát správné řády pod sebe! Jednotky pod jednotky, 

desítky pod desítky.  

 

Cvičení 3 ze stránky 13 vypracujte jen ústně, do sešitu Š ho nepište. 

V PS na straně 7 doplňte cvičení 6. 

Dobrovolný úkol: V domácích úkolech vložen odkaz na interaktivku pod 

názvem: Mušle 1, Mušle 2. 

 

Český jazyk 

Pokračujeme v rozlišování předložek a předpon. Dnes se zaměříme na 

předložky v, ve a předpony ob-, o- a v-. Do sešitu Š si napište datum, nadpis  

P×ředložky ßv, ßve a Łpředpony ob-, o-, ßv-. V učebnici na straně 21 

si vypracujte cvičení 1. některá slova napište do dvou sloupečků. V jednom 



budou slova s předponami v druhém sloupku slova s předložkami. 

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

 

 

 

V PS si na straně 16 vypracujte cvičení 1. 

 

Anglický jazyk 

Dnes budeme pokračovat v učebnici na straně 12. Přečtěte si ještě jednou 

jak má Adrejka dům vybaven a pravdivě odpovězte na otázky. Zakroužkujte 

buď TRUE (pravda) nebo FALSE (lež). PL vystřihněte a nalepte do sešitu. 

Nezapomeňte na datum: 22 nd October.  

 

Včera jste si do sešitu namalovali svůj, vysněný dům a popsali jeho místnosti. 

Dnes svůj obrázek popíšete. Podobně jako Andrejka v učebnici.  

V PS na str. 12 si vypracuj cv. 7. 

 

Přírodopis 

Protože kapitola ze živé přírody, kterou jsme včera začali probírat je 

obsáhlejší, a zajímali jste se o další informace, tak jsem dnes ještě jednou 

zařadila Přírodopis. Takže, jak se nazývá kapitola ze živé přírody, o které 



jste si včera četli? _____________. Do domácích úkolů na webových 

stránkách školy jsem vám vložila odkaz z učebnice na prostudování pod 

názvem: Houby 2. Na zápis do sešitu pracovní list s názvem: PL houby 2. 

Pracovní list pozorně přečtěte, opište, obrázky a zajímavosti vystřihněte, 

nalepte a doplňte.  

 

 

 


