
Nezapomeňte si vyzvednout své PL7-A(B)_únor_Čj, Ma na vrátnici ve škole v PO , 

                                                                                                                               nebo v ÚT! 

Učivo 7 :  pondělí 12.2. až  pátek 19.2.  

(Pokud nestihnete – dodělat si přes jarní prázdniny i s ostatními věcmi.) 

/Jedná se o hlavní předměty, učivo je zadáváno z ČJ -  AJ - MA – ČJS/ 

                                                       (Anglický jazyk zadá p.u. K. Pekařová) 

____________________________________________________________________________ 

(Písemnou část si napíší do velkého ČERVENÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU)  

+ Pracovní listy - čj, ma,  PL7-A(B,C)_únor -  si vyzvednou žáci ve škole   

 na vrátnici školy nejlépe vždy PO  po 11.00. V ÚT 9.00 - 14.00.  

(Pokud jste mimo Brno, nebo nemůžete do školy – vložím je do  Soubory v MS Teams  

i na www.školy naší třídy 4.A  a můžete si je vytisknout ) = Vypracovat a schovat !! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

!! PROSÍM ZASE O ODEVZDÁNÍ  červeného sešitu ČJ+MA a PL7 (čj ,ma) ZA TENTO TÝDEN  

DO PÁTKU 19.2. DO 14 .00 HODIN JAKO OBVYKLÝM ZPŮSOBEM STEJNĚ NA VRÁTNICI VE ŠKOLE !! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Při práci se cvičeními používejte PŘEHLEDOVOU TABULKU - VZORY PODSTATNÝCH JMEN  

/obě strany – je to základní shrnuté učivo Čj, které nyní pořád procvičujeme/  

 

A/ Pracovní listy ČJ PL7-A+B+C_únor =  rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Český jazyk: str. 84, 85, 86, 87 /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

(v prodloužených pokračujících dobrovolných hodinách budeme zpětně stále procvičovat) 

Učebnice  str. 84/1 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a pracují s modrými slovy (ženský rod = TA)  

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line (seznámení se se vzorem - růže ) 

Učebnice  str. 84/2 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si vzor RŮŽE a pracují se slovy ve sloupečcích (vzor = TA růže)  

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

Učebnice  str. 85/3 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují vynechaná písmena ií/yý   (POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

Učebnice  str. 85/1 – doplňování  i/y 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují vynechaná písmena ií/yý  (POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) 

+ budeme celé vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 85/1d – utvořte souvětí podle vzorců 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA: napíší si 4 souvětí podle zadaných vzorců souvětí  

 + budeme celé vysvětlovat dělat i na Teamsech on-line.  

Učebnice  str. 86/1 e+f 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

http://www.školy/


 + budeme celé vysvětlovat dělat i na Teamsech on-line. 

 

 

Učebnice  str. 86/2 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplní v tabulce PL7 (věty si jen řekneme) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

Učebnice  str. 86/4 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA: doplňují vynechaná písmena ií/yý   (POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 86/5a 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA: doplňují vynechaná písmena ií/yý   (POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 86/5b 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují vynechaná písmena ií/yý   (POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

Učebnice  str. 87/1 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a pracují s modrými slovy (ženský rod = TA) 

 POZOR prochází = sloveso v čase přítomném,  ostatní  i/y = POMŮŽE TABULKA VZORŮ 

 + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line (seznámení se se vzorem - píseň ) 

Učebnice  str. 87/2 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si vzor RŮŽE a pracují se slovy ve sloupečcích (vzor = TA píseň)  

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čítanka:     95 + 96 = Lidé v pravěku, Pravěcí zemědělci a chovatelé 

(+ dlouhodobý úkol – vyber si  jednu z básniček MĚSÍCE, nebo SNĚHULÁCI VE LHÁŘÍCH a uč se ji 

nazpaměť) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATEMATIKA 

A/Pracovní listy – MA_PL7-A+B_únor rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Matematika: (jen tyto vybrané příklady ze strany  36+37, 40+41+42)       

+ vše budeme vysvětlovat a částečně dělat na Teamsech on-line 

PROCVIČOVÁNÍ  - POZOR vždy si správně zapsat čísla  (+ zkoušku si zde udělej potom jen kalkulačkou)  

Tento týden: PROCVIČUJEME PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM  

                        ZAČÍNÁME: ROVNICE-II a PŘÍMÁ ÚMĚRA = je to práce s násobky čísel  (malá násobilka)  

 



Učebnice  str. 36/11 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst slovní zadání  

2. NAPÍŠÍ stručný zápis a vypočítají do Domácí výuka ČJ+MA  

(Den má 24 hodin. Rok má 365 dní. Celkem hodin ?) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 37/15 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst slovní zadání  

2. NAPÍŠÍ stručný zápis a vypočítají do Domácí výuka ČJ+MA  

(Pozor 2 druhy autobusů! + Celkem kolik přivezou návštěvníků ?) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 37/17 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol  

2. NAPÍŠÍ  a vypočítají jen první 4 příklady do Domácí výuka ČJ+MA (pozorně opsat !) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 37/22 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst – je to řešení rovnic  (pomocí sčítání a odčítání) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line    + a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

 

ROVNICE 

Učebnice  str. 40/1+2 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst – je to řešení rovnic  (pomocí násobení a dělení) NOVÉ !!! 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line  !!   

Učebnice  str. 40/3 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst – je to řešení rovnic  (pomocí násobení a dělení) NOVÉ !!! 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line    + a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

 

PŘÍMÁ ÚMĚRA 

Učebnice  str. 41/1 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst – je to přímá úměra (vlastně jako násobky čísla) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line    + a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

Učebnice  str. 41/2 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst – je to přímá úměra (vlastně jako násobky čísla) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line    + a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

Učebnice  str. 41/3 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst – je to přímá úměra (vlastně jako násobky čísla) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line    + a je to jako jedna z úloh v PL7_únor   

Učebnice  str. 41/4 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst – je to přímá úměra (vlastně jako násobky čísla) 

+ budeme vysvětlovat  na Teamsech on-line   

 

 

 



Učebnice  str. 41/5 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst slovní zadání  

2. NAPÍŠÍ stručný zápis a vypočítají do Domácí výuka ČJ+MA (1 kůň = 4 podkovy ….) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 42/10 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání (písemné násobení) 

2. Doplní čísla za písmena a zapíší do Domácí výuka ČJ+MA (celé = 8 příkladů) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 42/11 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání (přímá úměra) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČJS: 

učebnice: OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN 

 = jenom  pročíst si str. 3 – 4 (je to k pravěku a osídlování naší země) 

 ( + Vzpomeňte si na naši návštěvu v MUZEU – Pravěk = co jsme uviděli ve vitrínách za věci a ukázky !!) 

 

  

 


