
Vážení rodiče, milí žáci tímto vás žádám i prosím o spolupráci. Tato cvičení vypracujte do 

1.11. Plňte úkoly postupně tak , jak jsou zadány. Až se sejdeme,  zhodnotíme, opravíme, 

vysvětlíme.Rada – pracujte každý den trochu , nejednou to potom nepůjde.  

Český jazyk 

1.PS 24/11, 26/14, 27/15,17…35/14b, 36/15-číst,16,17 

2.uč. 33 tab.-vědět, písem.sešit 33/6 a 35/12 

3. uč. 35 modrý rám.číst ,umět + 35/13a, 

4.uč.34 modrý rám.číst, tvořit věty ústně, pís.32/2 

5.uč.36 žlut.rám. + pís.uč.36/2,4,   a  PS 37/18a, 19 

6.umět pravidla pro psaní předpon a předložek  s,z…..umět psaní slov k zapamatování(uč.35) 

7.PS 43/2 do sešitu, PS 43/3 celé, PS 44/5,6,7….PS str.45 a 46  

8.opakovat vyjm.slova 

9.PS pro 4.roč.I.díl – 3/6..,20/39,40..,25/49,50 

 

Matematika 

1.PS 16/1,2.,.23/1 až4.,. 24/2,3..25/1 až4..36/1..37/1,2..43/1až 3 

2. PS 27/1až4..,29/1až4.. 31/1až3 

3.z učeb. do seš. 42/5.. 38/2,7..,37/3,4,6,7.., 36/5,3..,32/4,5,6,8 

4.opak. písem. +,-,. a:        ……….dále umět převádět jednotky objemu a délky 

5.opak. výpočet obvodu a obsahu obdél. a čtverce 

 

Vlastivěda 

1.uč. 9 – 11, číst vícekrát, zápis krátký, umět vyprávět o životě (10 – 11) 

2.uč.12 – 13, a 14 – 15,  a 16,  zápis, umět 

3.písemně do zápis.  seš. 13/2  a  16/ první skupina a třetí sk.první řádek,..ostatní sk.ústně 

4.Vyhledávat na netu ,v časopisech, v televizi apod.informace o tomto učivu(zvláště 

Komenský) 

 

Přírodověda 

1.učivo do str. 15 probráno, umět 



2.uč .16  a  17 – 18,   a   19 , číst, zápis, naučit 

3.písemně do zápis.seš. z učeb.    A) Jak dělíme paliva? 

                                                            B) Význam ropy.  

                                                             C)Druhy elektráren. 

                                                               D) Jmenuj vodiče. 

                                                                  E)Jmenuj izolanty. 

 

Anglický jazyk 

od středy 14.10. do pondělí 19.10. 2020 

Lekce 13 -  Toys 

zapsat slovíčka do slovníčku – uč. str. 70 

v učebnici na str. 57 přečíst text In the bedroom a odpovídat na otázky k textu, naučit se rozhovory 

pod textem 

/fráze jsou vysvětleny za slovní zásobou na str. 71/ 

v prac. seš. vypracovat str. 70 cv. 1,2,3   str. 72 cv. 6,7 

Halloween – vypracuj úkoly na volných listech 

 

od úterý 20.10. do pátku 23.10. 2020 

opakuj si slovíčka z 13. lekce 

v učebnici si na str. 58 prostuduj tabulku a seznam se s učivem Let´us = Let´s /používá se pro rozkaz 

v 1. osobě množ. čísla/ 

a zapamatuj si : Let´s play = zahrajme si, Let´s go = pojďme, Let´s sing = zazpívejme si 

potom používej tvary s Let´s ve větách a vypracuj v PS na str. 71 cv. 5 

zopakuj si předložky /on, in, under, next to, in front of, behind, above, between/ a procvičuj je 

v učebnici na str. 58 ve cv. 1,2 a pak vypracuj v PS na str. 74 cv. 10 

 

Tyto vypracované úkoly mi pošli na e-mail: ivana.adamcova@zs-ustecka.cz 

PS str. 71 cv. 5, str. 74 cv. 10 

 

Enjoy your autumn holidays!                                                                      


