
Týdenní vzdělávací plán pro 4. ročník od 23. 3. do 27. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Přehled vzorů rodu mužského jsme probírali. V minulém týdnu jste si procvičili vzor pán. 

Tento týden se zaměříme na vzor hrad ( tvrdý vzor, v koncovkách se píše y, POUZE 

v koncovce 6. pádu čísla množného píšeme i např. v lesích, na březích.  

Vzory muž a stroj jsou měkké vzory. Píšeme vždy i. 

Učebnice str. 58 a 59 – nauč se žluté rámečky. 

Pracovní sešit str. 17, 18, 19 – vypracuj celé strany. 

ČTENÍ 

Pokračuj ve čtení knihy z minulého týdne nebo začni číst knihu dle vlastního výběru. 

VLASTIVĚDA 

Prostudovat v učebnici str. 23 a 24 pokračování Přemyslovská knížata, v PS na str. 11/3, do 

školního sešitu nalepit nebo přepsat výpis (zašlu emailem) 

PŘÍRODOVĚDA 

Prostudovat v učebnici str. 56 Ekosystém potok a řeka, v PS vypracovat str. 32, do školního 

sešitu nalepit nebo přepsat výpis s doplněním (zašlu emailem) 

MATEMATIKA 

Do školního sešitu vypracovat příklady z učebnice. Strana 74/1,2, str. 75/1,2. 

V pracovním sešitě fialovém vypracovat na str. 9/3,4,5,6,7 

Geometrie: Do sešitu geometrie nalepit nebo přepracovat výpis Střed a osa úsečky (zašlu 

emailem), v PS fialovém vypracovat celou stranu 33 

ANGLIČTINA 

Učebnice s. 80 – 81 

Do sešitu si nakreslete jednoduchý obrázek 5 věcí, které máte v aktovce (In the bag) a 5 věcí, 

které máte na stole (On the desk).  

A obrázek popište….In the bag I have………. . 

            On the desk I have……….  . 

Ve větách použijte barvy a čísla (a red pencil, four colour pencils, …..) 

Učebnice s. 83  



Úkol 3. a 5. – utvořte z vět oznamovacích otázky pomocí slovesa DO a napište do sešitu. 

  (You live in a city. -  Do you live in a city?) 

Učebnice s. 84 

Poslechněte si na CD č. 22 nová slovíčka a rozhovor. Rozhovor si zkuste přečíst a přeložit. 

Nová slovíčka se naučte. 

Pracovní sešit s. 76/1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


