
Milí čtvrťáci, tento týden máme kratší, před námi je zelený čtvrtek, Velký pátek, bílá sobota a Velikonoční pondělí. 

Užijte si sváteční dny v kruhu rodiny a buďte zdraví. Hezký týden 😊 

❖ Matematika            M. Petříková 

Do školního sešitu řeš úlohy z učebnice: 

Početní výkony s přirozenými čísly. 

7/3 první dva příklady na sčítání 

7/6 první dva příklady na písemné násobení 

8/11 první dva sloupečky na dělení 

8/12 poslední čtyři příklady 

Před velikonočním jarmarkem byla uspořádaná sbírka kraslic na výstavu. Ve škole byla připravena plata, kam děti 

vkládali svá nazdobená vejce. Plato má šest řad po pěti jamkách. Těchto plat se naplnilo 17 a jedno vejce bylo ještě 

vloženo do dalšího plata. Kolik děti celkem nanosily kraslic? 

PS:  

25/ 1 vypočti významné události tím, že sečteš tři čísla v řádku nebo sloupci (př. A = 675+377+917) 
25/7 

Geometrie: 

• Narýsuj do sešitu libovolný trojúhelníku, změř jeho strany a vypočítej jeho obvod v milimetrech. 

• Šachovnice má 64 políček. Jedno políčko (čtverec) má stranu o délce 3 cm. Vypočítej délku strany šachovnice 
a její obvod. 

• Obrázek má rozměry 60 cm a 35 cm. Postačí k jeho orámování lišta, která je 2 m dlouhá? 

Skype 

Obvody útvarů. Procvičování základních početních operací. Osobnosti prvních Přemyslovců. Hospodářská zvířata. 

❖ Vlastivěda 

7. téma Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat. V učebnici na str. 16 a 17 si přečti a zapiš: 

Kdy vznikl český stát? 

Jaká knížata se vystřídala u moci? (vypiš do řádku z přehledu str. 20) 

Kdo byl z tohoto období církví prohlášen za svaté (3 osobnosti)? 

Kdo byl prvním českým králem? 

V pracovním sešitě na str. 11 (barevná str. 9) vše, něco zvládneme při skypu v úterý. 

❖ Přírodověda 

V okolí lidských obydlích se kromě rostlin vyskytují živočichové. V učebnici na str. 56 se podívej, která zvířata chováme 

pro užitek. 

Do sešitu vypiš hospodářská zvířata, pro co se chovají a připiš členy rodiny (v pořadí samec, samice, mládě): 

Kur domácí   maso, vejce   kohout + slepice + kuře 
kachna domácí 
husa domácí 
prase domácí 
tur domácí 
ovce domácí 
kůň domácí 
koza domácí 
králík domácí 

Savce podtrhni červeně, ptáky modře. 

Vysvětli do sešitu, co je to domestikace. 

V pracovním sešitě nepracuj. 


