
Nezapomeňte si vyzvednout své PL8-A(B,C)_březen_Čj, Ma na vrátnici ve škole v PO , 

                                                                                                                                    nebo v ÚT! 

Učivo 8 :  pondělí 1.3. až  pátek 5.3.  

(Pokud nestihnete – dokončit o víkendu 6. a 7.3.) 

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

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

____________________________________________________________________________ 

(Písemnou část si napíší do velkého ČERVENÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU)  

+ Pracovní listy - čj, ma,  PL8-A(B,C)_březen -  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 !! 

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

!! POZOR – MIMOŘÁDNĚ SI VYPRACOVANÉ A PODEPSANÉ PL8 (z ČJ a MA) USCHOVÁVEJTE !!  

Zatím NEVYBÍRÁM. Dám vědět potom včas. Informaci o odevzdávání hotových PL a sešitu ČJ+MA 

upřesním podle otevření školy – přístupu na vrátnici ! = VÝUKA 1. - 9. TŘÍD JE  OD 1.3. DISTANČNÍ.  

PROTO MUSÍ DĚTI PRACOVAT PRŮBĚŽNĚ A NIC NEODKLÁDAT NA DALŠÍ TÝDEN.  

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

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 PL8-A+B+C_březen =  rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Český jazyk: str. 88, 89, 91, 92 /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

(v prodloužených pokračujících dobrovolných hodinách budeme zpětně stále procvičovat) 

Učebnice  str. 88/3 a-b-c 

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 PL8_březen  

Učebnice  str. 89/4 

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

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line (procvičování) 

Učebnice  str. 89/5 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol (POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line  a je to jako jedna z úloh v PL8_březen  

Učebnice  str. 89/6 

1.ÚSTNĚ -  tvoří krátké věty - nesmí měnit tvar slova!  

Například:  růži = Zasadím růži na zahradě.    …..   růží = V parku je záhon barevných růží. 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA: tvoří krátké věty + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

Učebnice  str. 89/7 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují vynechaná písmena + (vzor napíší  nad tučně  vyznačené slovo - 12 )   

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA: celé 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

 

http://www.školy/


Učebnice  str. 89/8 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol (POMŮŽE TABULKA VZORŮ - 7. PÁD!) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 91/1 

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

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

Učebnice  str. 91/2 

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

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL8_březen 

Učebnice  str. 92/3 

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 PL8_březen 

Učebnice  str. 92/1 dole 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol (POMŮŽE TABULKA VZORŮ) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

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

Čítanka:     98 - 101 = Za časů bájných knížat, Hrad nad Vltavou,  

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

nazpaměť) 

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

 

MATEMATIKA 

A/Pracovní listy – MA_PL8-A+B_únor rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Matematika: (jen tyto vybrané příklady a  strany  53+54+44+46geometrie)       

+ 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 A OPAKUJEME + GEOMETRIE = početně jako příklady 

Učebnice  str. 53/1 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst slovní zadání  

2. NAPÍŠÍ stručný zápis a vypočítají do Domácí výuka ČJ+MA  (Pozor 2 výpočty a 2 odpovědi ! ) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 53/2 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst slovní zadání  

2. NAPÍŠÍ stručný zápis a vypočítají do Domácí výuka ČJ+MA  (Pozor výpočet písemným násobením! ) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 53/5 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst slovní zadání  

2. NAPÍŠÍ stručný zápis a vypočítají do Domácí výuka ČJ+MA  (Pozor výpočet písemným sčítáním! ) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

 



Učebnice  str. 53/7 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 53/8 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst  

2. OPÍŠÍ celé do Domácí výuka ČJ+MA  (Pozorně porovnat řády a čísla v  nich! ) 

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 53/9 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 53/11 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 54/12 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 54/15 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 54/16 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst slovní zadání  

2. NAPÍŠÍ stručný zápis a vypočítají do Domácí výuka ČJ+MA (Pozor na výpočty, na odpověď !  ZBYLO=?) 

 + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 54/19 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 54/20 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 54/21 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 44/1  

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst  

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 44/2 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst zadání RÝSOVÁNÍ ÚSEČEK 

2. Pozor = NARÝSUJÍ podle zadání do MA-geometrie !!  

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line.  

Učebnice  str. 44/4 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 44/6 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 46/1 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst  

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice  str. 46/2 je to jako jedna z úloh v PL8_březen + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

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

ČJS: 

učebnice: OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN 

 = jenom si pozorně pročíst  str. 5 – 8 = DÁVNÍ SLOVANÉ  

- Kupec Sámo,  

- Velkomoravská říše 

- Konstantin a Metoděj 

 

/Výpisky a PL do sešitu ČJS k nalepení budou  další týden + otázky./ 

 


