
Týdenní vzdělávací plán pro 4. ročník od 18. 5. do 22. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden si zopakujete, co už víte o větách jednoduchých a souvětí a naučíte se zapsat 

stavbu souvětí pomocí větného vzorce. 

-  nejprve si přečtěte žluté rámečky v učebnici na str. 78, 79 a 80 

- prostudujte si také rámeček Co už víme o větách na straně 78 v učebnici 

- podívejte se na níže uvedený odkaz, kde Vám pan učitel vysvětlí, jak zapisovat větné 

vzorce 

https://www.youtube.com/watch?v=jevbfVL8-vo 

- z učebnice vypracujte do školního sešitu cvičení 10 na straně 80 a cvičení7 na straně 79 ( 

Cvičení 7 pouze opište a doplňte čárky. ) 

- pracovní sešit str. 31/1, 2, 3, 4 

VLASTIVĚDA 

- Husitství 

- v učebnici si přečíst strany 41+42 

- v PS vypracovat stranu 23 

PŘÍRODOVĚDA 

- v učebnici si přečíst stranu 70 

- do sešitu napsat nadpis Ekosystém louka + ze strany 70 přepsat rámeček zapamatuj si, 

nakreslit, buď jednoho živočicha a jednu rostlinu, nebo celou louku   

- PS strana 39 vypracovat 

MATEMATIKA 

- učebnice str. 94/ prostudovat rámeček (jednoduché porovnávání větší, menší, rovná 

se), cvičení 4 vypracovat do školního sešitu 

- učebnice str.95/ 4,5 do školního sešitu 

- učebnice 97/ prostudovat rámeček Přímá úměrnost (čím více mám, tím více zaplatím), 

cvičení 1,2 vypracovat do školního sešitu 

- PS 20/ 1,4,5,6,7,8 

- PS 21/ 1,2,3,4 

Geometrie: v učebnici prostudovat stranu 135/ Grafický rozdíl úseček, zkusit v PS 

41/2,3b 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník 

Učebnice s. 100 - minulý týden jste si četli a poslouchali povídání Michael´s birthday, 

tento týden si zopakujeme slovíčka a podíváme se na některé gramatické jevy. 

Michael´s birthday – Michalovy narozeniny (přivlastňujeme - Tom´s car, Alena´s doll) 

https://www.youtube.com/watch?v=jevbfVL8-vo


Opakujeme roční období – spring, summer, autumn, winter 

Opakujeme 3. os. j. č. – Michael has, Ann has, Ann is, Michael is, he likes 

Michael does not like strawberry cakes. (do, does budeme dělat příští týden) 

Učebnice s. 101 – CD č. 27 – poslechněte si píseň Happy birthday to you 

Pracovní sešit s. 86, 87  

Učebnice s. 102 – celé povídání si přečtěte a přeložte 

 

 

 

 


