
Týdenní vzdělávací plán pro 4. ročník od 1. 6. do 5. 6. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

- prostudujte si žluté rámečky v učebnici na str. 83 a 84,  tabulku „Přehled psaní 

koncovek v přísudku“ na str. 83 a na str. 85 nahoře „ Pamatujte!“ 

- v pracovním sešitě vypracujte celé strany 33, 34 a 35 

- do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 6 na straně 85 

 

VLASTIVĚDA 

- Doba pohusitská  

- v učebnici si přečíst strany 46 – 48 

- do sešitu nalepit výpis 

- PS 25 vypracovat 

PŘÍRODOVĚDA 

- Ekosystém rybník v létě – druhy rostlin a živočichů 

- přečíst strany 74+75 

- do sešitu nadpis Ekosystém rybník, přepsat rámeček zapamatuj si ze strany 75, 

nakreslit obrázek  

- PS 42 + 43 vypracovat 

MATEMATIKA 

- Práce s daty + průměr 

- učebnice 101/1,2,3,4 do školního sešitu 

- učebnice 102/1,2,3,5 do školního sešitu, u cvičení číslo 2 pracovat s těmito údaji:  

Novák 190, Horák 195, Ježek 198, Fiala 179, Bílá 165, Černá 160, Růžová 151 

- PS 23/4 

- PS 24/1,2,3,6 

- PS 25/ seznámení se zápornými čísly, 1,2,3,4,5 

- Geometrie: učebnice strana 137/ osově souměrné útvary 

- prostudovat obrázek + cviční 1 (nalepit do sešitu geometrie, pod nadpis Osově 

souměrné útvary) 

- vytvořit a nalepit si do sešitu geometrie 5 vlastních útvarů 

- PS 43/1,2,3 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník 



Učebnice s. 104 – tento týden se naučíme tvořit otázky ve 3. osobě jednotného čísla 

pomocí pomocného slovesa DOES a naučíme se tvořit zápor ve 3. osobě jednotného 

čísla 

Tvoření otázek: 

Ann  likes strawberries. Does Ann like strawberries? 

    Does she like strawberries? 

Michael likes chocolate.  Does Michael like chocolate? 

    Does he likechocolate? 

Učebnice s. 104/3 – věty opište do školního sešitu a utvořte otázky 

 

Tvoření záporu: 

Michael likes chocolate cakes. Michael does not (doesn ´t) like chocolate cakes. 

     He does not (doesn ´t) like chocolate cakes. 

Učebnice s. 104/4 – věty opište do školního sešitu a utvořte zápor 

 

Pracovní sešit s. 88/3, 4 

Pracovní sešit s. 89/5 

 

 

 


