
Týdenní vzdělávací plán pro 4. ročník od 4. 5. do 7. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

- prostudujte si v učebnici na straně 71 žlutý rámeček a přehled časování v čase 

minulém a tabulku Časování zvratných sloves v čase minulém ( u zvratných sloves 

pozor v 2. osobě čísla jednotného na tvary ses, sis ) 

- zkuste do školního sešitu vyčasovat sloveso kreslit  a bát se ( učebnice str. 71/1,2 ) – 

ostatní slovesa z cvičení 1, 2  do sešitu nepište 

- učebnice str. 72/3 ( + úkol a) – vypracujte do školního sešitu 

- pracovní sešit str. 28/ celá a str. 30/ celá 

- prosím o odevzdání pracovního a školního sešitu z českého jazyka ve středu 6. 5. 

do 14 hodin 

VLASTIVĚDA 

- v PS vypracovat str. 20 

- prosím o odevzdání pracovního sešitu z vlastivědy ve středu 6. 5. do 14 hodin 

PŘÍRODOVĚDA 

- Ekosystém louka 

- v učebnici přečíst str. 66 – 67 

- prosím o odevzdání pracovního sešitu a školního sešitu z přírodovědy ve středu 6. 

5. do 14 hodin 

MATEMATIKA 

- číslo Milion 

- učebnice strana 86/ prostudovat rámeček a cvičení 1, 2, 3 -  stačí ústně 

- učebnice strana 87/ 1, 6 vypracovat do školního sešitu 

- učebnice strana 88/ 1 vypracovat do školního sešitu  

- učebnice strana 89/ 5 vypracovat do školního sešitu 

- PS 16/ 1,4,5,6,7 

- PS 17/1,2,4,5,6,7 

- Prosím o odevzdání školního sešitu, sešitu geometrie a obou pracovních sešitů 

z matematiky ve středu 6. 5. do 14 hodin  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník 

Učebnice s. 96 – poslechněte si nové fráze a naučte se je, CD č. 25 

Snacks – povídání si přečtěte a zkuste si ho přeložit 



Pracovní sešit s. 84/8 

Učebnice s. 97 – poslechněte si povídání Toys, CD č. 25 

Naučte se nová slovíčka: 

on the right – napravo 

on the left – nalevo 

in the middle– uprostřed 

where– kde 

 

Where are the brown rabbits? The brown rabbits are on the left. 

Where is the violet cow?  The violet cow is in the middle. 

Where is the pink pig?  The pink pig is on the right. 

Do školního sešitu opište otázky a podle vzoru odpovídejte celou větou (obrázek 

v učebnici s. 97): 

Where are the pink rabbits? 

Where is the white and black cow? 

Where are the horses? 

Where are the blue rabbits? 

Where is the black rabbit? 

Where is the brown horse? 

Where is the white rabbit? 

Where is the black horse? 

 

Pracovní sešit s. 85/9 

 



Prosím o odevzdání školního sešitu a pracovního sešitu z anglického jazyka ve 

středu 6. 5 . 2020 do 14 hodin.  

 

 


