
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  14. 4. – 17. 4. 2020 
Třída:  4.B 
 

 

Český jazyk Út 14.4. Slovesný způsob - úvod do učiva - vysvětlení, ukázky, členění, 

             zápis do ŠS 

 _________________________________________________________ 

St 15.4. Určování osoby, čísla, času a způsobu u sloves - pracovní 

              list (pošlu) - budeme pracovat společně  

_________________________________________________________ 

Čt 16.4. Podmět a přísudek ve větě - uč. Str. 81 

                                                           PS str. 64/13, 14, 15 

_________________________________________________________ 

Pá 17.4. Diktát - opakování vyjmenovaných slov a koncovek podstatných 

                           jmen + základní skladební dvojice 

              Kontrola PL4 

Matematika Út 14.4. Děda Lesoň a rovnice PS str. 28/2 
            Výpočet rovnic + zkouška 
            Písemné +, -, x, : 
_________________________________________________________ 
St 15.4. Opakování zlomků, vyjádření části z celku 
              Zaokrouhlování na tisíce a desetitisíce 
              PSstr.29/6                       
______________________________________________________ 
Čt 16.4. Autobusy PS str. 12, str. 21 
              slovní úlohy str. 105/4 
_________________________________________________________ 
Pá 17.4. G - trojúhelníková nerovnost, rýsování trojúhelníku,  
                     obvod trojúhelníku 

Anglický jazyk Lekce 9 

• Uč. Str. 44 – přečti si oba dopisy, napiš si slova, kterým nerozumíš 

• Podívej se na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_-90anw5Zs&feature=youtu.be 

• Napiš dopis paní učitelce a pošli mailem 

• PS – vypracuj 44/5, 45/7 

• Až budeš mít volnou chvíli, podívej se na další díl seriálu Pepa Pig 
https://www.youtube.com/watch?v=ahdY2pNVgbg&app=desktop 

• Hodinu máme v úterý: 
9.00  –  9.45  kluci 

10.15 –  11.00  holky 

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

 

Přírodověda St 15.4. Ekosystém louka - opakování, kontrola pracovního listu 
             Do 16.4. vypracovat a poslat opakování D2 Ekosystém louka 

 

Vlastivěda Čt 16.4. Mapa, měřítko, značky, legenda - společně 
              Do 22.4. přečíst Orientace v krajině 

https://www.youtube.com/watch?v=S_-90anw5Zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ahdY2pNVgbg&app=desktop


Výchovy a 
volitelné 
předměty 

Nakreslete a popište několika větami hlavního hrdinu knihy, kterou právě 
čtete. 
Pomáhejte rodičům s pracemi na zahradě :-) 
 

 

Další informace: Vypracovávejte úkoly průběžně, nenechávejte si práci na poslední chvíli. :-) 
Děkuji těm, kteří poslali vše, co měli, nebylo toho mnoho, jen čtenářský deník, 
opakování z Př D1 a Opakování z Vl. Přesto někteří za 10 dní neposlali nic. 
Prosím, aby tak co nejdříve učinili.  

 


