
Nezapomeňte si vyzvednout své PL12-A,B_březen z Čj, Ma a PL_čjs – D,E na vrátnici ve škole  

                                                                                                                                v PO , nebo v ÚT! 

 

V pondělí mají žáci v PL12 i vytisklé výsledky z matematické olympiády Klokánek. 

Učivo 12 :  pondělí 29.3. až  pátek 31.3.  

(Dokončit nejpozději o víkendu  velikonočních prázdnin.) 

Zase v PONDĚLÍ = 29.3. odevzdáváte PL11 + před prázdninami i červený sešit  ČJ+MA !  

Učivo 12 :  bude od  29.3.  jen na 3 dny ( velikonoční prázdniny a Velikonoce ).   

____________________________________________________________________________ 

(Tento týden není práce do velkého ČERVENÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU – odevzdává se!)  

+ Pracovní listy - čj, ma,  PL12-A,B_březen -  si vyzvednou žáci ve škole   

 na vrátnici školy nejlépe 29.3. vždy PO  po 11.00. V ÚT 9.00 - 12.00.  

A zároveň odevzdávají PL11_čj+ma!!!  

(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 !!  

Odevzdají vše pak najednou, až budete v Brně.)   

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

 

!! POZOR – MIMOŘÁDNĚ SI VYPRACOVANÉ A PODEPSANÉ PL12 (z ČJ a MA) USCHOVÁVEJTE !!  

Vybírám v ÚTERÝ 6.4. zase komplet PL12 z ČJ a MA, kdy si půjdou do škola pro PL13 ! 

(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/  

 

ČESKÝ JAZYK 

A/ Pracovní listy ČJ PL12-A+B_březen =  rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Český jazyk: str. 105, 106, 107,  /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

(v prodloužených pokračujících dobrovolných hodinách budeme zpětně stále procvičovat) 

Učebnice  str. 105/3 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line +  je to jako jedna z úloh v čj PL12_březen 

Učebnice  str. 105/4a 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují si vynechaná písmena ií/yý = je tam odůvodnění pomocí  pádů 

(POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 105/4b 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line +  je to jako jedna z úloh v čj PL12_březen 

Učebnice  str. 105/5 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a dávají slova do správného tvaru = je tam odůvodnění pomocí  pádů 

(POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

 

http://www.školy/


Učebnice  str. 105/6 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a dávají slova do správného tvaru = je tam odůvodnění pomocí  pádů 

(POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 105/7 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a dávají slova do správného tvaru = je tam odůvodnění pomocí  pádů 

(POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 105/8 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a určují u slov mluvnické kategorie podle zadání  (POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 105/9 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují  písmena ií/yý = je tam odůvodnění pomocí  - PŘÍTOMNÝ ČAS  

 + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 106/10 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a dávají slova do správného tvaru = OSLOVENÍ  koncovka:   -ec  -če  

 + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 106/11 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují si vynechaná písmena ií/yý = je tam odůvodnění pomocí  pádů 

(POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 106/12 

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplňují si vynechaná písmena ií/yý = je tam odůvodnění pomocí  pádů 

(POMŮŽE TABULKA VZORŮ!) + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line   

Učebnice  str. 106/13 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line +  je to jako jedna z úloh v čj PL12_březen 

Učebnice  str. 106/14  významy slov ve větách + budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

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

Čítanka: zůstává stejné (je to k ČJS !) = 114 – 118 = doba krále Karla IV. (LUCEMBURKOVÉ) 

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

 

MATEMATIKA  

A/Pracovní listy – MA_PL12-A+B_březen rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Matematika: jen tyto vybrané příklady a strany UČEBNICE-3.díl (7, 8, 9)  

+ 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  = PL - rozklady šísla, číselné řády 

Vysvětlujeme si postupně  RŮŽOVÉ  TABULKY (str. 7,8,9,) 

Učebnice3 - 7/1  budeme vysvětlovat na Teamsech on-line +je to jako jedna z úloh v  PL12ma_březen 

Učebnice3 - 7/4 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst  /záměna u sčítání/  

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice3 - 8/7 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst  /příklad s úvahou/  

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 



Učebnice3 - 9/14 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst  /příklad výhodné počítání s roznásobením a závorky/  

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice3 - 9/15 

1. ÚSTNĚ -  pozorně pročíst  /příklad výhodné počítání s roznásobením a závorky/  

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice3 - 9/16   budeme vysvětlovat na Teamsech on-line +je to jako jedna z úloh v  PL12ma_březen 

Učebnice3 - 9/19 

1. ÚSTNĚ -  /příklady na dělení se zbytkem/ + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

Učebnice3 - 9/20 

1. ÚSTNĚ -  /příklady formou slovní úlohy na násobení/ + budeme vysvětlovat na Teamsech on-line. 

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

 

ČJS:  
1. Nalep si PL_čjs_březen D a E do sešitu ČJS + odpověz na 5 otázek v PL- E dole. 

2. učebnice: OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN 

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ 

= jenom si pozorně pročíst  str. 23 – 27   

- Král Jan  a Eliška Přemyslovna 

- Karel IV. 

- Karek IV = otec vlasti 

/Výpisky z tohoto učiva = PL do sešitu ČJS k nalepení budou zase další týden + otázky./ 

 

 

 

 

 

 
 


