
Učivo 12. 3. – 20. 3. 2020 

4.B 

 

ČESKÝ JAZYK 

Podstatná jména rodu mužského 

Vzor pán 

- Učebnice str 96/ cv 1 text + b)c)  ústně 

- Učebnice str 96/ cv 2 vzor pán do škol.s.  písemně, barevně koncovky!! 

- PS str 15/ cv 4, str 16 celá  (můžeš používat učebnici nebo šk.s., abys měl 

správně doplněné koncovky) 

- Učebnice str 97/ růžový rámeček přečti si 

- Učebnice str 97/ cv 3 a)b), cv 4 odůvodňuj pravopis ústně 

 

MATEMATIKA 

Počítáme do milionu 

- PS str 11 a 12 celá 

- Učebnice str 109/ cv 21 do šk.s. písemně i se zkouškou 

 

VLASTIVĚDA 

ČR – demokratický stát 

- Učebnice str 13, 14, 15 přečíst si text, odpovědět si na otázky str 14 a 15 

ústně 

- PS str 8 a 9 celá 

- Do psacího sešitu barevný nadpis ČR – demokratický stát pod něj si 

nalepit a správně doplnit a vybarvit z PS přílohu č. 4 a č. 5 ze str 33 a 35 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

- Unit 6 

o  1) učebnice s. 40 – číst, překládat (neznámá slovíčka lze najít ve 

slovníčku v pracovním sešitě na s. 96), s. 41 odpovídat na otázky 

(Who likes swimming? Kdo rád plave?), s. 42 naučit dny v týdnu, 

obrázky s novými slovíčky 



o 2) pracovní sešit s. 51/2, s. 52/2, s. 53, s. 54/2 

o 3) vytisknout slovníček v příloze (přepsat každé slovíčka 2x)  

o Procvičování úkolů v učebnici včetně poslechů lze na těchto www 

odkazech: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/pictured

ictionary_02_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsand

chants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs 

o Procvičování dnů v týdnu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Ekosystém louka – rostliny, živočichové  
 

- Opakování: PS str. 19/cv. 1, 2 (vlastnosti látek – čas), str.: 22/cv. 1, 2 (nic 
nevystřihovat, stačí napsat do jednotlivých políček správnou odpověď a 
očíslovat u příslušných obrázků). 

- Přečíst v učebnici str. 47 – 48 
- Doplnit text (zápis) – nalepit nebo přepsat do sešitu 
- Úkol: nakreslit libovolnou trávu či rostlinu z učebnice (str.: 46 – 47) se 

jménem rostliny.   
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