
4.ročník  

 

➢Český jazyk  

PO 9:30 - 10 Tom (ČJ +MA - Daniela), 10 –11:30 (Daniela) děvčata, PÁ 8:30 – 9:30 děvčata (Daniela)  

PO 8:00 -9:00 chlapci (Markéta), PÁ 8:30 -9:30 chlapci (Markéta)  

Učebnice str. 108 - 111, PS str. 16 - 18  

DÚ PS str. 18  

 

➢Matematika  

ST 9:30 - 10 Dan (ČJ +MA - Daniela), ST 10 -11:30 (Daniela) děvčata, PÁ 8:30 -9:30 děvčata (Daniela) S 

T 8:00 -9:00 chlapci (Markéta), PÁ 8:30 -9:30 chlapci (Markéta)  

Učebnice str. 75 - 76, PS str. 20 - 21, Připrav si: papír; kružítko; pravítko; ořezanou tužku; pastelky  

 

➢Přírodověda  

ÚT 8:30 -9:30 děvčata (Markéta), ÚT 10 -11 chlapci (Markéta)  

Učebnice str. 57 - 59 

 



➢Anglický jazyk pozor změna času, budeme se vídat 2x týdně!!  

UT: 10.30 – 11.00 holky: Nachystej si učebnici, PS, pastelky. Před hodinou pošlu PL zvířátka na Skype – nová, která neznáte 

zapíšete do SLOVNÍČKU. Budeme kreslit „Co mám v krabičce“. Budeme hrát hru „Hádej, kdo jsem „ - zopakujeme si 

zvířátka. PS: 27/3,4,5 

HOM HOLKY: nakresli postavu dle videa na Skypu.  

PÁ: 10.00 – 10.40 všichni: připravte si učebnici, PS, malý sešit, psací potřeby a pastelky. Opakujeme ZVÍŘÁTKA: budeme 

hrát hru „hádej, kdo jsem“ (mám zelené tělo, žiju v rybníce….). V učebnici str. 33  

•HOMEWORK: slovní zásoba zvířátka – nová napíší kluci do slovníčku. HOLKY: nahrej video a dej na Skype: popis postavy: 

co mám na sobě: např: mám zelené šaty, 1 zip, z kapsy kouká kapesník, na šatech mám 5 dírek, špinavé boty….).   

 

➢Vlastivěda  

• ČTVRTEK 25.3.2021, výuka od 8,30  

• ŽIVOT V ČECHÁCH PŘED TISÍCI LETY = UČ 25-26, PS 12-13, nevyplňujte, na vybraných cvičeních budeme pracovat 

společně       

• Připravte si UČ, PS, malý sešit A5, penál, pastelky  

• Na Skypu bude video a hra  

• DÚ –do středy 31.3. nafotit a poslat – zápis + obrázek do sešitu A5 


