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Nejmenší společný násobek (učebnice 147 + 148 jednodušší způsob určování nejmenšího
společného násobku)
Výklad (strana 147)
Zápis: Nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel je nejmenší číslo, které je těmito čísly
dělitelné.
Nejmenší společný násobek hledáš v násobilce daných čísel (jedná se o nejmenší společné
číslo)
n (4, 6) = 12
n (4) – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, …
n (6) – 6, 12, 18, 24, 30, …



Písemně vypracuj
a) do školního sešitu z učebnice 4/147 a 6/148
b) v pracovním sešitě A1, A2/114

Český jazyk
Verše z bajky se zpřeházely. Napište do sešitu, jak mají za sebou logicky následovat.
• “Mám rozedřenou kůži tvrdým obojkem:
• když tvrdým kruhem zadírá se do krku!”
• žes širší nežli delší? Kdo tě vykrmil?”
• Tu vlk mu odsek, hlasitě se chechtaje:
• Pan vlk se potká se psem, tlustým jak žok.
• Tu pes: “Můj pán mě živí, mívám všeho dost”
• I vyptává se: “Kde ses takhle vypásl,
• “Pak za nic nechci takovýhle blahobyt,
• tím kroužkem krk mi spoutal můj živel.”
• A vlk se táže: “Že máš krk tak olezlý?”
Doplň, jak se bajka jmenuje a kdo ji napsal?
Jaké ponaučení plyne z bajky?

Fyzika
1) Opakování
Převeď jednotky objemu – do sešitu
4,6m3 = dm3
333dm3 = m3
12,9l = ml
4600ml = l
80ml = l
7,80dm3 = cm3
600cm3 = dm3
Převeď jednotky hmotnosti – do sešitu
400g = kg
2,02t = kg
500kg = t
2,9g = mg
4q = kg
240mg = g
2) Jaká závaží ze sady použiješ při měření hmotnosti 18g; 103g?
Zapiš vždy nejmenší možný počet použitých závaží.
3) Hustota látky
Přečti si v učebnici stranu 86 a 87.
Popřemýšlej, která krychlička má nejmenší a která největší hustotu.
Do sešitu napiš nadpis Hustota látky a seřaď jednotlivé látky (hliník, dřevo, mosaz a
ocel) podle hustoty

Anglický jazyk





School book: Page 49, excercise 3 – Find „How many“ and „How much“ in the text and try to
find out which one we use for countable and which one for uncountable nouns.
Look!
o How many apples DO we NEED?
o How many apples DID you NEED?
o How much cheese DO you WANT?
o How much cheese DID you WANT?
Excercise book page 39, ex. 4+5
o Ex. 5 – be careful, you will answer in present simple tense

Zeměpis


A pak přišel člověk (učebnice str. 96 -98)



stručné výpisky (= shrnutí 98) a písemné vypracování otázku 1/str. 98 (černá)

Přírodopis


blechy – uč. str. 65 + zapsat do sešitu



motýli denní – uč. str. 65 – 67 přečíst + zapsat do sešitu

