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Týdenní plán IV. A 28. 3. - 1. 4. 2022 

 UČIVO CÍL ČINNOST 

ČESKÝ JAZYK 

*přídavná jména 

*podstatná jména  

*určujeme mluvnické 
kategorie 

*skloňujeme 
podstatná jména 

*psaní vlastních jmen 

 

Poznáváme přídavná jména. 

Skloňujeme podstatná 
jména podle pádů. 

Určujeme rod, číslo, pád. 

Píšeme si přehled 
gramatiky. 

*Procvičování pravopisu – doplňovačky str. 6, 7. 

*učebnice ze 3. třídy – str. 105 – 107, vše ústně 

*učebnice ze 3. třídy – písemně do oranžového sešitu str. 
106 cv. 10, 11, str. 107 cv. 14, 16 

*učebnice ze 3. třídy – str. 107 cv. 14 vypiš všechna 
podstatná jména a urči u nch rod, číslo, pád 

*učebnice pro 4. třídu – str. 48 cv. 6,  str. 44 cv. 8 písemně 

do oranžového sešitu 

ČTENÍ 
 

*čteme o jaru 

*společná četba – 
kniha Ronja, dcera 

loupežníka 

Čteme s výrazným 
přednesem. 

*Přečti si v čítance 123 – 126. 

. 

 

MATEMATIKA 

*římská čísla 

*rýsujeme 

*počítáme obsah 

čtyřúhelníků 

Zdokonalujeme se v 
rýsování. 

Počítáme obsah 
čtyřúhelníků. 

*Vypracuj v pracovním sešitě 2. díl vše na str. 8, 9, 10 a 
v učebnici vše na str. 50, 51, 52. 

* *vypracuj pracovní list s příklady 
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Poznáváme a počítáme 
s římskými čísly. 

VLASTIVĚDA 

*Naše vlast  

 

Čteme si o naší vlasti, našich 
sousedech, státních 
symbolech a životě 
v demokratickém státě. 

*Přečti si v uč. str. 2 - 7. 

*podle čtení těchto stran napíšeme zápis nejdůležitějších 

informací do nového sešitu 

*nalepíme si mapku ČR, doplníme a dokreslíme sousedy ČR 

PŘÍRODOVĚDA 
*příroda na jaře Čteme a pozorujeme 

rostliny a živočichy. 
* Přečti si v uč. str. 52 - 54. 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

pondělí 
28. 3. 2022 

Přečti si diktát v učebnici pro 4. třídu – str. 46 cv. 3, 
prvních 5 vět 

Matematika – učebnice str. 51 cv. 19, dokončení. 

úterý 
29. 3. 2022 

Čti si v učebnici Vlastivědy str. 2 – 4. Vlastivěda – doplnění mapky ČR a dokreslení sousedních 
států ČR 

středa 
30. 3. 2022 

Čtení v čítance na str. 123. Český jazyk - dokonči psaní cvičení - učebnice pro 4. třídu – 
str. 48 cv. 6 písemně do oranžového sešitu 
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čtvrtek 
31. 3. 2022 

 Český jazyk - dokonči psaní cvičení - učebnice pro 4. třídu – 
str. 44 cv. 8 písemně do oranžového sešitu 

pátek 
1. 4. 2022 
 

Čtení vlastní knihy 

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

Zápis v Reportérském deníku s obrázkem. 


