
Týdenní vzdělávací plán pro 4. ročník od 20. 4. do 24. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden se podíváme na jednoduché a složené tvary sloves a slovesa zvratná. Také 

zopakujeme to, co již o slovesech víte. 

- přečtěte a naučte se informace ve žlutých rámečcích v učebnici na straně 67 

- můžete se podívat na níže uvedené odkazy, kde je učivo  vysvětlené.  

https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw 

https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt7TBoaYp00 

- učebnice str. 67/1 dole - opište báseň do školního sešitu, doplňte neúplná slova a 

podtrhněte zvratná slovesa 

- učebnice str. 67/2 – vypište do sešitu zvratná slovesa ( POZOR! Slovo se může být i 

předložkou: se sestrou, se strýcem. ) 

- pracovní sešit str. 25 celá 

- učebnice str. 91/2 – vypracujte do školního sešitu (opakování vzorů podstatných jmen) 

VLASTIVĚDA 

- v učebnici přečíst str. 33 a 34, Lucemburkové 

MATEMATIKA- GEOMETRIE 

- na email zašlu výpis, vysvětlení jak vypočítat obsah čtverce a obdélníku, prosím o 

nalepení do sešitu geometrie nebo o přepsání 

- učebnice str. 130/1 a str. 131/1 do sešitu geometrie, lze na výpočet použít kalkulačku 

- PS str. 37/1,2 a str.38/1,2…., lze použít na výpočet kalkulačku 

PŘÍRODOVĚDA 

- na str. 64 a 65 prostudovat pokračování Ekosystém pole 

- v PS na str. 35/1 a str. 37 

- do sešitu nalepit nebo přepsat výpis (zašlu emailem) 

Anglický jazyk – 4. ročník 

Učebnice s. 92 – 93 – slovíčka (podstatná jména), která jste se učili minulý týden, jsou 

nepočitatelná(mají pouze jednotné číslo). Nedá se u nich určit přesný počet, nepíšeme u 

nich člen neurčitý a, an….meat, fish, chicken, salami, ham, cheese, coffee, milk, coke, juice. 

Učebnice s. 92 – poslechněte si CD č. 24, rozhovor Kláry a Anny, rozhovor si přečtěte a zkuste 

přeložit. 

Učebnice s. 93 – odpovídáme na otázky, že NE. 

https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw
https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM
https://www.youtube.com/watch?v=Dt7TBoaYp00


Do you drink coffee? No, I do not. (I don´t) 

    nebo 

    I do not drink coffee. (I don´t drink coffee.) 

Do školního sešitu opište otázky a odpovězte na ně: 

Do you eat fish? 

Do you drink coffee? 

Do you eat chicken? 

Do you drink coke? 

Do you eat meat? 

Do you drink milk?                    Pracovní sešit s. 80 /1, 2….81/3, 4…..82/5 

 

 

 


