
Týdenní vzdělávací plán pro 4. ročník od 30. 3. do 3. 4. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Zaměříme se na vzory předseda a soudce – jsou to vzory rodu mužského, 

podívejte se na přehled skloňování v učebnici na str. 60 ( upozorňuji na 

koncovku –ovi ) 

- prostudujte si používání 5. pádu podstatných jmen u vzoru soudce a muž 

v učebnici na straně 60 dole a do sešitu vypracujte ze str. 60/23 

- učebnice str. 60/22 - v sešitě si přehněte stránku tak, aby Vám vznikly 2 

sloupce ( už jsme to dříve dělali ), do 1. sloupce napište slova, která se 

skloňují podle vzoru předseda a do druhého napište slova, která se 

skloňují podle vzoru soudce  

- do sešitu opište a doplňte cv. 3 a 4 ze strany 61 v učebnici 

- pracovní sešit str. 20/celá, 21/ celá 

VLASTIVĚDA 

- v učebnici na str. 25+26 prostudovat – ŽIVOT V ČECHÁCH PŘED 

TISÍCI LETY 

- do školního sešitu nalepit nebo přepsat výpis (zašlu emailem) 

- v PS vypracovat str. 12 a 13 

PŘÍRODOVĚDA 

- prostudovat str. 57 – Rostliny v blízkosti řek a potoků 

- v PS vypracovat str. 33 

MATEMATIKA 

- v učebnici na str. 76 prostudovat pojem neznámé číslo  

- uč. 76/1,2,4 do školního sešitu 

- uč. 77/2,3 do školního sešitu  

- fialový PS str. 10/1,2,3 

- do sešitu geometrie nalepit nebo přepsat výpis Rovnoběžníky (zašlu na 

email) 

-  v PS na str. 34/1,2,3,5 

Anglický jazyk – 4. ročník 



Učebnice s.85 – naučíme se odpovídat na otázku se slovesem „být“ 

Are you hungry? Yes. 

   Yes, I am. 

   Yes, I am hungry. (I´m hungry.) 

   No. 

   No, I am not. (No, I´m not.) 

   No, I am not hungry. 

Otázku a všechny varianty odpovědí si zapište do sešitu. 

 

Z vět oznamovacích utvořte otázky a na otázky odpovězte, napište do sešitu: 

You are OK.       You are athome.     You are little.    You are in the park.   You are atschool. 

Například: You are big. 

Are you big?.....No, I am not big. 

 

Učebnice s. 86– naučíme se odpovídat na otázky s ostatními slovesy. Pomocné sloveso DO 

dělá otázku a může dělat i odpovědi. 

Do you like icecream? Yes. 

    Yes, I do. 

    Yes, I like icecream. 

    No. 

    No, I do not. (No, I don´t.) 

    No, I do not like icecream.  (No, I don´t like icecream.) 

Otázku a všechny varianty odpovědí si zapište do sešitu. 

 

Z vět oznamovacích utvořte otázky a na otázky odpovězte, napište do sešitu: 

You like icecream. You like strawberries.    You like yoghurt.   You like chips. 



Například: You like a sandwich. 

       Do you like a sandwich?.....Yes, I do. 

 

Pracovní sešit s.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


