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Týdenní plán IV. A 28. 2. - 4. 3. 2022 

 UČIVO CÍL ČINNOST 

ČESKÝ JAZYK 

*VS po V 

*podstatná jména  

*určujeme mluvnické 
kategorie 

*skloňujeme 
podstatná jména 

 

Rozumíme vyjmenovaným a 
příbuzným slovům po V.  

Skloňujeme podstatná 
jména podle pádů. 

Píšeme si přehled 
gramatiky. 

*Procvičování pravopisu – doplňovačky str. 25 

*procvičuj si Vyjmenovaná slova – vše do str. 33 - 35. 

*píšeme si přehled gramatiky – VS, slovní druhy, podstatná 
jména  

ČTENÍ 
 

*čteme o naší vlasti 

*společná četba – 
kniha Ronja, dcera 
loupežníka 

Čteme s výrazným 
přednesem. 

*Přečti si v čítance 56 – 57, 48 - 51. 

. 

 

MATEMATIKA 

*Dělíme Zdokonalujeme se 
v písemném dělení. 

 

*Dokonči si vše na str. 37. 

*Vypracuj v pracovním sešitě vše na str. 38 – 40. 

*Počítej a procvičuj si různé příklady na písemné sčítání, 
odčítání, násobení podle cv. 12 na str. 37. 

*Vypracuj v učebnici vše na str. 44. 
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VLASTIVĚDA 

*Doba pohusitská 

*Habsburkové 

Čteme si o rodu Jagellonců 
na českém trůně. 

Čteme si o rodu Habsburků 
na českém trůně. 

*Přečti si v uč. str. 48 – 49, 50. 

*Vypracuj pracovní list. 

PŘÍRODOVĚDA 

*nerosty a horniny Čteme a zkoumáme. *Čteme si v učebnici na str. 42 – 46. 

*Napiš si do sešitu zápisky o jednotlivých horninách a 
nerostech popsaných v učebnici. 

*Vypracuj pracovní list. 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

pondělí 
21. 2. 2022 

Čtení diktátu na str. 32 cv. 4 v sešitě Vyjmenovaná 
slova. 

Matematika z učebnice přepiš do malého sešitu cv. 2 na str. 
44 a vypočítej příklady. 

DOBROVOLNÉ: 

PROCVIČUJ na www.skolasnadhledem.cz s kodem 665 038 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14630 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/14630
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úterý 
22. 2. 2022 

Čtení v učebnici Vlastivědy str. 48 ZAPAMATUJ SI. Procvičování pravopisu str. 24. 

středa 
23. 2. 2022 

Čtení v čítance na str. 57. Vypracování str. 34 cv. 12 v sešitě Vyjmenovaná slova. 

čtvrtek 
24. 2. 2022 

Přečti si svoje zápisky v sešitě Přírodovědy. Matematika - v Pracovním sešitě vypracuj úlohu 4 na str. 39. 

pátek 
25. 2. 2022 
 

Čtení vlastní knihy 

Jedenkrát za 2 týdny donesení své knihy v pondělí 
do školy na Dílnu čtení. 

Zápis v Reportérském deníku s obrázkem. 


