
 

 

      4.B      TÝDENNÍ PLÁN  
                  8.4. – 12.4.2019 

 

Téma týdne: HUSITÉ 

český jazyk Slovesa – mluvnické kategorie 

(osoba, číslo a čas, infinitiv) 

 Čtvrtletní práce 

 11.4. čtenářská dílna 

 

anglický jazyk M.L. –  L7, jobs, work 

R.K.  – TV programs 

B.R.  – My day, my hobbies 
 

 TEST L6 

  

  
 

matematika Geometrie vlastníma rukama 

PS s. 16-17  uč. 69-70 

 

 Čtvrtletní práce 

náš svět Obyvatelé lesa  Čtvrtletní práce 

 
 

Informace pro rodiče: 
 

1. V úterý 9.4. se zúčastníme výukového programu DRAVCI a SOVY. Program bude 

probíhat venku, proto prosím, dejte dětem vhodné oblečení. Pouze za opravdu nepříznivého 

počasí  se přesuneme do  tělocvičny. 

2. V pátek 12.4. si projdeme lesní naučnou stezku v Soběšicích. Pojedeme vlastním 

autobusem. Sraz v 8:10 hodin ve vestibulu školy. S sebou vhodné oblečení a obuv 

(budeme celé dopoledne v lese), něco na psaní, svačinu, pití, pláštěnku, kapesníky. 

Návrat do 12:50 hodin. 

3. Během tohoto týdne budeme psát písemné práce. 

NsV- děti by měly znát základní informace o naší vlasti – sousední státy a hlavní město 

vč. zakreslení do slepé mapy, státní symboly vč. hymny, územní členění vč. krajských 

měst, některé naše CHKO,NP, světové strany, jméno prezidenta, co znamená zkratka EU, 

jazyk a měnu naší země, některé naše pohoří a řeky 



- Z historie by měly znát nejméně 3 informace z doby Keltů, stěhování národů, 

Přemyslovců a Lucemburků se zaměřením na Jana Lucemburského, Karla IV., Zlatou 

bulu sicilskou, Cyrila a Metoděje, Kosmovu kroniku 

MA – zlomky určování části z celku, převody jednotek délky a hmotnosti (pouze základní 

km, m, cm, mm, t, kg, g), dělení se zbytkem, početní operace do 1000 vč. přednosti 

operací,  sčítání, odčítání a násobení pod sebe, rýsování kolmic a rovnoběžek, obvod 

čtverce a obdélníku 

ČJ – porozumění textu, vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen rodu ženského a 

středního, mluvnické kategorie podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor), předpony a přeložky vč. 

pravopisu 

 

 

Krásný týden přeje uč. Monika a Martina 


