
Týdenní vzdělávací plán pro 4. ročník od 25. 5. do 29. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

- v pracovním sešitě vypracujte cvičení 1 na straně 38 ( slohová cvičení – dopis ) 

- v učebnici si prostudujte žluté rámečky  na str. 81 a 82 

- do školního sešitu vypracujte z učebnice na straně 81/ 3, na str. 82/4 

- v pracovním sešitě vypracujte celou stranu 32 a na straně 40/5 

- prosím o odevzdání školního sešitu a PS v pátek 29. 5. v dopoledních hodinách ke 

škole (v pondělí vrátím opraveno) 

 

VLASTIVĚDA 

- v učebnici přečíst strany 43+44 

- do školního sešitu nalepit nebo přepsat výpis 

- v PS vypracovat stranu 24 

- prosím o odevzdání školního sešitu a PS v pátek 29. 5. v dopoledních hodinách ke 

škole (v pondělí vrátím opraveno) 

PŘÍRODOVĚDA 

- Ekosystém rybník, prostudovat strany 71-73 

- prosím o odevzdání školního sešitu a PS v pátek 29. 5. v dopoledních hodinách ke 

škole (v pondělí vrátím opraveno) 

MATEMATIKA 

- učebnice strana 98/ prostudovat diagramy, cvičení 2 vypracovat do školního sešitu 

- učebnice strana 99/aritmetický průměr – rámeček přepsat do školního sešitu, cvičení 

1,3,5 vypracovat do školního sešitu 

- učebnice strana 100/cvičení 1,2,3,4,5 vypracovat do školního sešitu 

- PS 22/1,2 a PS 23/1,2,3 

- Geometrie: strana 136/ prostudovat grafický násobek úseček, cvičení 1 vypracovat do 

sešitu geometrie  

- PS 42/celou  

- prosím o odevzdání školního sešitu, sešitu geometrie a PS v pátek 29. 5. 

v dopoledních hodinách ke škole (v pondělí vrátím opraveno) 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník 

Učebnice s. 102 – minulý týden jste si četli a překládali povídání Michael 

Učebnice s. 102 - do školního sešitu otázky opište a napište odpovědi celou větou na 

tyto otázky, odpovědi najdete v textu: 



How old is Michael? 

When is his birthday? 

Where does Michael  live? 

What animals does Michael have? 

Where does Michael´s father live? 

Where does he work? 

When is Michael´s father at home? 

What is day today? 

Where is Michael? 

Where is his mom? 

What does she have for Michael? 

Does Michael have a brother or a sister? 

Who is Ann? 

What does Ann like? 

When is Ann´s birthday? 

How old is she? 

 

Nápověda: 

Where – kde, When – kdy, Who – kdo, What – co 

Does – je pomocné sloveso ve 3. osobě jednotného čísla, které používáme u tvoření 

otázek (budeme se učit a procvičovat příští týden) 

Učebnice s. 103 – opakujeme zájmena my, your, his, her, its, our, your, their 

Učebnice s. 103/2 – věty opište do školního sešitu a správně doplňte zájmena 

Pracovní sešit s. 90 – tajenka 

- prosím o odevzdání školního sešitu z angličtiny a PS z angličtiny v pátek 29. 5. 

v dopoledních hodinách ke škole (v pondělí vrátím opraveno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


