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Týdenní plán IV. A 2. 5. - 6. 5. 2022 

 UČIVO ČINNOST 

ČESKÝ JAZYK 

*slovesa v čase budoucím 

*slovní druhy neohebné 

 

*tvoříme lapbook – vypracuj/sestav co určujeme u podstatných jmen a 7 
pádových otázek 

*učebnice pro 4. třídu – str. 59 cv. 1, 2 písemně do oranžového sešitu 

                                           str. 60 cv. 1, 2 písemně do oranžového sešitu 

                                           *pracovní list – určování podstatných jmen 

MATEMATIKA 
*rýsujeme  

*přednosti operací 

*Vypracuj v pracovním sešitě 2. díl vše na str. 15 -17 

*narýsuj rovnoběžky do velkého sešitu 

VLASTIVĚDA 
*Naše vlast  

 

*Praha – Pražský hrad  

*čtení a psaní podle pracovního listu 

PŘÍRODOVĚDA 
*Příroda na jaře *přečti si v učebnici str. 56, 57 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

pondělí 
2. 5. 2022 

 Matematika – trénuj rýsování rovnoběžek do velkého sešitu 
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Splň tento DÚ do středy 4. 5. a dones do školy další jakékoliv materiály o Pražském hradě – 
brožurky, knihy, encyklopedie, letáky,…  
Vše se ti při práci v centrech bude hodit. 

 Zjisti zajímavosti o Pražském hradu (zahrady, věže,…) a na pracovní list napiš o nich psacím 
písmem krásné věty oznamovací (nejméně 2 zajímavosti, nejméně 5 vět). 

 
Na pracovní list napiš dvě věty rozkazovací o tom, co Harry Potter nemá v Praze dělat. 

  
úterý 
6. 5. 2022 

 Pracovní list o Praze a minireferát o Pražském hradě 

středa 
7. 5. 2022 

 M – PS – str.16 cv. 3 

 

čtvrtek 
8. 5. 2022 

 Český jazyk – učebnice pro 4. třídu str. 61 cv. 6 do oranžového sešitu 

pátek 
9. 5. 2022 
 

 Zápis v Reportérském deníku s obrázkem. 


