
Přípravy týden od 19.10. – 23.10. 

4.třída 

 

 

 Matematika 

 

Pondělí 19.10. 

- Početník str. 20/2 

- Učebnice str. 23/3 (slovní úloha do sešitu, použij písemné dělení) 

 

Úterý 20.10. 

- Početník str. 21/1 

- Učebnice str. 23/4 (slovní úloha do sešitu, použij písemné dělení) 

 

Středa 21.10. 

- Učebnice str. 25/17 (do sešitu i se zkouškou) 

- Pracovní list cv.39 

 

 

Čtvrtek 22.10. 

- Učebnice str. 26/26 (do sešitu i se zkouškou) 

- Pracovní list cv.40 

 

 

Pátek 23.10. 

- Učebnice str. 27/42 (slovní úloha do sešitu, použij písemné dělení) 

- pracovní list cv.41,42 

 

 

Stále procvičovat násobilku!!! 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

 

1) Zapiš do sešitu a nauč se! 

 

Verb „ To be“ – negative 

(Sloveso „být“ – zápor) 

 

I am not – I´m not – já nejsem 

You are not – you aren´t  - ty nejsi 

She is not – she isn´t – ona není 

He is not – he isn´t – on není 

It is not – it isn´t – to není 

We are not – we aren´t – my nejsme 

You are not – you aren´t – vy nejste 

They are not – they aren´t – oni nejsou 

 

2) Bílý papír A4 rozděl na 8 stejných částí, do každého napiš jeden den 

v týdnu (viz obrázek) a ke každému dni namaluj, co rád v tento den děláš. 

Days of the 

Week 

 

Monday 

     Tuesday 

 

Wednesday 

Thursday 

 

Friday 

Saturday 

 

Sunday 

 

 

 



Český jazyk 

- Do čj pamatuj zápis z učebnice str. 16 nahoře (Předpony roz-, bez-, vz-  

Předložka bez). Napiš i žlutý rámeček. 

 

- Učebnice str. 16/3 do čj 2, zeleně podtrhni předpony, oranžově předložky 

 

- Učebnice str. 16/4, 5 ústně na folii 

 

- Pracovní sešit str. 16/ 2, 3 

 

- Čtení: čítanka str. 37 – 39 přečti si pohádku Král měl tři syny 

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 4 

Žáci, tento týden se naučíme rozdělení rostlin podle místa a užitku. 

Pracujte se sešitem i učebnicí, na straně 14 . 

Příští týden budeme pracovat na téma živočichové. 

Říkali jsme si v úterý, že do sešitu přijde tabulka ze strany 16. 

Nejen ji opíšeme a víme, že nemusíme všechno, ale NAUČIT se musíme. 

Nezapomeň ke každé skupině obrázek nalepený či namalovaný. 

 

 


