Dobrý den,
Posílám další učivo z matematiky a českého jazyka na další týden. Každý pracu: jte dle svého tempa a
možností. Kdo tu možnost má, využívejte pomoci starších sourozenců. Snad Vám toho nedávám moc.
Myslím na Vás, doufám, že jste všichni zdraví. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat rodičům,
kteří teď suplují naši práci a učí se s Vámi doma. V těchto úkolech posílám i odkazy na internetové
stránky, youtube nahrávky k procvičování učiva – k lepšímu pochopení. V případě nejasností mi
napište na bakaláře, nebo napište SMS zprávu na mobil. Moje číslo rodiče určitě znají. Mějte se
všichni hezky. Iveta Ortová

Český jazyk
1. Slohové cvičení – vaříme, pečeme. Přečte si recept a ve cvičení 2 doplňte domácí úkol.
2. Pracovní listy na procvičování slabik ě, je, mně
3. www.skolakov.eu český jazyk 4.třída – souhrnné procvičování – diktáty a pravopisná cvičení
(vyjmenovaná slova)
4. www.skolakov.eu český jazyk 4.třída – slovesa – mluvnické kategorie Co děláš? Co děláme? –
určování mluvnických kategorií u sloves
5. Odkaz na youtube: Slovesný způsob https://www.youtube.com/watch?v=nGxxpczHViA –
vysvětlení, pro pochopení
6. Odkaz na procvičení slovesného způsobu oznamovacího: www.dumy.cz časování sloves –
způsob oznamovací Iva Mrákotová č. 65635612
7. Odkaz na procvičení slovesného způsobu oznamovacího: www.dumy.cz 2.ZŠ Dobříš
č.47067519
Můžeš použít učebnici s poučkami na str. 88, 90, 93, 94 (žluté rámečky, oranžové tabulky)
8. Do založeného sešitu přepiš – uč. českého jazyka str.90 – cv.1,2 (dej slovesa do náležitého
tvaru)

Matematika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pracovní list písemné dělení dvojciferným dělitelem
Pracovní list na procvičení pamětného sčítání, násobení, dělení
Učebnice matematiky str.128-129 obsah čtverce, obdélníku – žluté rámečky
Odkaz na procvičení na www.dumy.cz obvod a obsah čtverce a obdélníku : Dana Motyčková
č.60818174
Odkaz na procvičení na www.dumy.cz obvod a obsah čtverce – Martina Jílková č.70567981
Odkaz na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ
Odkaz na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw
- Odkazy na youtube jsou na lepší pochopení látky
Individuálně procvičujte pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení

