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Měsíční plán 4.B Duben  2021 

Informace 

       
Dobrý den, toto je jednoduchý plán na duben. Podrobnější informace budu posílat 
průběžně, jakmile se je dozvíme z MŠMT.  

 
 

 Výuka je povinná, omluvy v edookitu.  
 Posílání úkolů do Classroomu vždy do pátku, úlohy zadány 

v neděli večer.  
 

 

Akce, 
pomůcky 

9.4.   Kniha, (cokoli), kterou čtu – 1. hodina  
Pomůcky: rýsovací potřeby                                                          

Týdenní práce v classroomu. Děkuji všem za plnění.  

 

 

AJ 

Unit 6 - ALL year round  - slovní zásoba lekce (seasonal activities), procvičování 
přítomného času průběhového pro popis obrázků. Přítomný čas prostý (důraz na 
tvoření otázek pomocí DO), řadové číslovky 1.-21., měsíce v roce, datumy. Svátky 
v Británii a v Čechách. 
 
 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva v edookitu a po dobu distanční výuky je budu dávat i do 
Classroomu 

Procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy, vzory rodu středního a ženského a 
mužského,  

Slovesa  

Sloh: vypravování , pohádky, pověsti 

Čtení : porozumění textu, pověst, pohádky  

 

 

 

M 
Viz týdenní plány učiva  

 Práce s daty, numerace do 10 000 – písemné násobení, písemné dělení, velká čísla do 
1 000 000 - porovnávání, převody jednotek   

VL 
Viz týdenní plány učiva  

Slované na našem území  

Další stránka vlastní knihy – Slované - co je pro mě nejzajímavější zjištění  
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PŘ 
Viz týdenní plány učiva  

Nerosty a minerály  

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
příprava  

 www.zlatka.in, www.onlinecviceni.cz www.gramar.in www.matika.in  
Splněné úkoly posílejte do Classroomu do pátku večera. Děkuji   
Pořád platí denně číst cokoliv. VP  
Stránka knihy – co je pro mě nejzajímavější zjištění o Slovanech – plnění 23.4.2021 
                               Klidný duben s uvolněními  V. Poláčková  
 

 
 


