
 

 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

Týdenní plán IV. A 4. 4. - 8. 4. 2022 

 UČIVO ČINNOST 

ČESKÝ JAZYK 

*zájmena 

*podstatná jména  

*určujeme mluvnické kategorie 

*skloňujeme podstatná jména 

*slovesa 

 

*učebnice ze 3. třídy – str. 110 – 113, vše ústně 

*učebnice ze 3. třídy – písemně do oranžového sešitu str. 112 cv.  8 

*učebnice ze 3. třídy – str. 110 vypiš všechna podstatná jména a urči u nich 
rod, číslo, pád 

*učebnice pro 4. třídu – str. 50 cv. 1 ústně, cv. 2, 3 písemně do oranžového 
sešitu 

*vypracuj pracovní list 

ČTENÍ 
 

*čteme o jaru 

*společná četba – kniha Ronja, 
dcera loupežníka 

*Přečti si v čítance 123 – 126. 

. 

 

MATEMATIKA 

*orientujeme se na číselné ose 

*pracujeme s daty 

 

*Vypracuj v pracovním sešitě 2. díl vše na str. 10 – 14. 

 

VLASTIVĚDA 

*Naše vlast  

 

*Přečti si v uč. str. 8 - 11. 

*zapiš si do sešitu důležité informace a zakresluj si mapu ČR a do ní kraje 
ČR 
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PŘÍRODOVĚDA 
*příroda na jaře * Přečti si v uč. str. 52 - 54. 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

pondělí 
4. 4. 2022 

Přečti si cvičení 7 na str. 112 
v učebnici ČJ pro 3. třídu – 
napíšeme si ho jako diktát. 

Matematika –  pracovní sešit str. 10 cv. 13. 

Matematika –  pracovní sešit str. 12 cv. 1 v průběhu celého týdne. 

úterý 
5. 4. 2022 

Vlastivěda – čti si a zopakuj str. 
8, 9. 

Matematika – učebnice str. 53 cv. 13 – piš přímo do učebnice. 

DOBROVOLNĚ – také cv. 14, 15. 

středa 
6. 4. 2022 

Čítanka str. 130 – 131. Český jazyk - dokonči psaní cvičení - učebnice pro 4. třídu – str. 50 cv. 2 
písemně do oranžového sešitu 

čtvrtek 
7. 4. 2022 

 Český jazyk – pracovní list 

pátek 
8. 4. 2022 
 

 Zápis v Reportérském deníku s obrázkem. 


