
Domácí příprava 4. A / Mgr. Lenka Müllerová 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Čítanka str. 143 – 144, 146 - 149 

Jazyková výchova: 

-  pracovní sešit   str.   91/ 23, 24  (máte  již  vypracováno),  zkuste  si  

vyskloňovat ústně některá podstatná  jména  ve  všech pádech, vyberte si  je 

z této stránky, 

str.   65/ 1, 2  spojuj  si  věty,  opiš  větu  s  největším  počtem  slov,  nadepiš  

čísly  druhy  slov,  podtrhni  slovesa,  cvičení  c) vynechej, skládej věty 

z přeházených slov  a  napiš  správně, 

str. 66/ 5, 6 (vzorce souvětí vynechejte),  

str.  67/ 8, 9, 10 (podmět – podstatné jméno, přísudek – sloveso),  

učebnice -   str.  84/ 8 napiš do malého sešitu 

 

MATEMATIKA:  

-  pracovní sešit    str.  13 (vyzkoušej si sám, poprosím rodiče, prarodiče o 

vyznačení, v čem si potřeboval pomoci), 

str. 17/ 1, 2, 5, 6, 7 (ukazuj si na hodinách, použij kalkulačku), 

str. 31/ 1, 2, 3, 4 (obvod trojúhelníku),    

-  početník   str.  12 (dělíme písemně), str.  18/ 1, 2, 4, str.  22/ vyber si jeden 

sloupeček, str.  26/ vyber si k výpočtu jeden sloupeček výpočtů obvodů 

trojúhelníků 

VLASTIVĚDA: 

Zopakuj si pojmy, co je živá/ neživá příroda, rozhlédni se kolem sebe a přečti si 

z učebnice str. 36, 37.   



Do sešitu vypiš nerostné suroviny v ČR a zelený rámeček jejich členění, v jakých 

dolech se těží. Jednoduše zakresli zpracování nerostných surovin. Do slepé 

mapky zakresli výskyt nerostných surovin ve tvém kraji.  

  

PŘÍRODOVĚDA/ Mgr. Adlerová 

učebnice –opakování- Živá příroda- od str.66-70 Příroda v létě – Ekosystém 

louka, průběžné opakování probraného učiva 

–krátké jednoduché výpisky doplněné kresbou nebo obrazovým materiálem 

Možno využít internetové stránky k procvičování. 

 

ANGLICKÝ JAZYK/  Mgr.  Slabochová 
 

- denně procvičuj dosud probranou slovní zásobu, vždy několik slovíček, 
zkus pojmenovat věci kolem sebe 

- zopakuj si sloveso „to be“ všech osobách učebnice str. 22 cv. 2, říkáš 
zpaměti 

- zopakuj sloveso „to have“ ve všech osobách učebnice str. 36 cv. 4 

- přečti a přelož cv. 1 učebnice str. 24 

- vypiš názvy místností, můžeš psát do slovníku 

 
 


