
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  27. - 30. 4. 2020 
Třída:  4.B 

 

Český jazyk Po 27.4. Shoda přísudku s podmětem - úvod do učiva  

              Učeb. Str. 83 - žlutá tabulka + bílá tabulka PS str. 66/20 

__________________________________________________________ 

Út 28.4. uč. Str. 83/1 společně do Čj-Š  

              Diktát slovních spojení na velká písmena 

__________________________________________________________  

St 29.4. učeb str. 83/3, shoda přísudku s podm.- rod střední  

              uč. 84/ - žlutá tabulka + cv.1,2 Práce s IT 

__________________________________________________________ 

Čt 30.4. Shoda přísudku s podmětem - rod ženský  

              Učeb. 84/ - žlutá tabulka + cv. 1, 2  

              Diktát na koncovky podstatných jmen 

Do čt 30.4. vypracovat Opakování z Čj za 3. čtvrtletí (přikládám). 

Denně přečíst v knize alespoň 10 stran. 

 

Matematika Po 27.4.  Autobus – PS str. 34/1, 3 – 1. řádek       

__________________________________________________________ 

Út 28.4. Opakování převodů jednotek délky, hmotnosti, objemu 

               Pavučiny PS str. 34/2, 3 – 2. řádek 

               Kontrola PL č.2 

  __________________________________________________________  

St 29.4. Slovní úlohy na zlomky 

              Výstaviště PS str. 37/1 

__________________________________________________________ 

Čt 30.4. Geometrie - rýsování obdélníku, výpočet obvodu a obsahu  

Do čt 30.4. vypracovat Opakování z M za 3. čtvrtletí (pošlu). 

Anglický jazyk Tento týden budeme ještě opakovat lekce 7 – 9 

• Procvičuj zde: 

https://quizlet.com/498674408/lekce-9-cc-book-2-4c-hodina-1-a-2-flash-cards/ 

https://quizlet.com/498676318/lekce-9-cc-book-2-4c-hodina-3-a-4-flash-cards/ 

https://quizlet.com/495432506/lekce-8-cc-book-2-4c-flash-cards/ 

• PS – 46, 47 (budeme opravovat na on-line hodině) 

• Kdo jste ještě neodevzdal úkol v TEAMS, pošlete co nejdříve, 

prodloužím možnost vypracování do úterý 

• On-line hodina bude opět v úterý: 

1.skupina kluci 9 – 9.45 

       2.skupina holky 10.15 – 11.00 

Připravte si učebnici, prac.sešit, papír a tužku. 

 
 
 

https://quizlet.com/498674408/lekce-9-cc-book-2-4c-hodina-1-a-2-flash-cards/
https://quizlet.com/498676318/lekce-9-cc-book-2-4c-hodina-3-a-4-flash-cards/
https://quizlet.com/495432506/lekce-8-cc-book-2-4c-flash-cards/


Přírodověda St 29.4. Ekosystém park – kontrola PL 
               Ekosystém okolí lidských obydlí - rostliny  
                                            - přečíst str. 54, 55 do středeční hodiny Př 
 

Vlastivěda Po 27.4. Povrch ČR -kontrola doplněné slepé mapy 
                orientace na mapě 
__________________________________________________________ 

Čt 30.4. Kontrola PL Orientace na mapě Povrch ČR,  
               opakování kapitoly Povrch ČR 
 

Výchovy a 
volitelné 
předměty 

Pomáhejte mamince s úklidem a nádobím, třeba i s vařením      . 
Udržujte si pořádek v pokojíčku, který jste si měli minulý týden uklidit  
 

 

Další 
informace: 

Užijte si prodloužený víkend.       
 

 


