
Plán učiva 
4. B 

15. - 19. 6. 2020        

Český jazyk Stavba souvětí 

Řeč přímá a nepřímá 

UČ str.125-134 

PS str.69-71+76 (diktát str.78/3) 

Vyjm.sl. - dodělávání vybraných cvičení 

Anglický jazyk Kub: Colin in Computerland-uč. str.62 

         Quizzy´s Questions- PS str. 78 

SLN: U9 - What happened        

Matematika Shrnutí učiva - porovnávání čísel, písemné násobení, dělení 

Vztahy mezi čísly, práce s daty 

G - obsah obdélníku, čtverce 

UČ str.132-144 

PS str.26-32 

PS Zlomky - str.3,4 

PS G - vybraná cvičení 

Mat.min. - vybraná cvičení 

Vlastivěda Chraňme přírodu - uč. 44 - 45 

PS 23 - celá 

Přírodověda Mimořádné události v přírodě 

UČ str.73-75 

PS str.32 



PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Obrázek na libovolné téma  

HV Rytmizace a zpěv  

TV Individuální sport venku 

Člověk a svět práce Stolní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. - 12. 6. 2020 

Český jazyk Shoda přísudku s podmětem - rod mužský 

Shrnutí - věta jednoduchá 

UČ str.121-124 

PS str.68 + 75 (diktát str.78/2) 

Vyjm.sl. 8/25,26, 11/36, 12/37, 16/57,58, 19/67,68,69,   
23/82,83,84 , 27/99,100 

Anglický jazyk Kub: Readers stories-Camping Adventure -uč. str. 61 

        Form sentences- PS str. 76 

        Our world-uč.l str.63 

 

SLN: Readers’ stories, Colin, Our world. Dokončení U8 

Matematika Zlomky, slovní úlohy, procvičování 

UČ str.124-131 (vybraná cvičení) 

PS str.23-25 

PS Zlomky - str.1,2 

Mat.min. str.24/47, 25/49,50, 28/55, 29/57,58,  

Vlastivěda Průmysl uč. 38-39 

Přírodověda Člověk a příroda 

UČ str.70-72 

PS str.30,31 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Co kdyby…? - jakákoliv technika 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/153-co-kdyby 

HV Rytmizace a zpěv  

TV Individuální sport venku 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/153-co-kdyby


Člověk a svět práce Pampelišky  

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1042-
pampeliska-otisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1042-pampeliska-otisk
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1042-pampeliska-otisk


1. 6. - 5. 6. 2020 

Český jazyk Vyjm.sl. 

Shoda přísudku s podmětem 

UČ str.118-120 

PS sr.67 

Anglický jazyk Kub: What´s the weather like? 

● PS str. 73-74 
         Weather graphs 

● uč. str. 60, PS str.75 
SLN: U8 - CB do 59, AB do 73 

Matematika Zlomky 

Procvičování sčítání,odčítání,násobení,dělení 

G - opakovací test + opakování obvod trojúh.,čtverce,obdélníku 

UČ 122  

PS 21,22 + 16 

Vlastivěda Těžba nerostných surovin + zpracování nerostných surovin uč. 37 
→ udělat zápisek 

PS 19 - celá strana, mohou používat učebnici 

Přírodověda Opakování - louka, park, obydlí, voda 

UČ str.69 

PS str.29 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Co kdyby…? - jakákoliv technika 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/153-co-kdyby 

HV  

TV Hry na hřišti 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/153-co-kdyby


Člověk a svět práce Šeřík - koláž (práce s papírem) 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-

obdobi/jaro/744-serik-kolaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/744-serik-kolaz
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/744-serik-kolaz


25. - 29. 5. 2020 

Český jazyk Podmět a přísudek ve větě 

Procvičování probraného učiva 

UČ str.116, 117 

PS str.74 + diktát na str.78 cv.1 

Anglický jazyk Kub:What´s the weather like? 

● uč. str. 56-58 
● PS str. 69-72 

SLN: CB 52-55. Slovíčka U8 

Matematika Zlomky 

Procvičování probraného učiva 

UČ str.121 

PS str.15, 20, 21/1,6 

Mat.min. str.23,26,27 

PS G - str.16, 17, 18 

Vlastivěda Nerostné suroviny uč. 36 → zápisek 

obkreslit mapu těžba nerostných surovin 

 

Přírodověda Ekosystém potok a řek 

Opakování probraného učiva 

UČ str.67-68 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba ryby - zkuste nakreslit obyčejnou tužkou nějakou rybu 
(okoun, pstruh, kapr,...inspirace v PS Člověk a jeho svět - str.67) - 
ne pouze tvar ryby, ale i detaily:-) 

HV Hra na tělo - rytmizace 
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_K
elEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3


 

TV Hry na hřišti - překonávání překážek  

Kdo máte možnost, pošlete mi fotku či krátké video, jak cvičíte:-) 

Člověk a svět práce Šeřík - koláž (práce s papírem) 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-
obdobi/jaro/744-serik-kolaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/744-serik-kolaz
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/744-serik-kolaz


18. - 22. 5. 2020        

Český jazyk po - UČ 114/žlutý rámeček + cv.1 do sešitu ČJš + cv.2 ústně 

út - UČ 115/žlutý rámeček + cv.2 ústně (hledejte základní 
skladební dvojici) 

      PS 66/3,4a,b 

st - UČ 115/3 (4 věty napsat do ČJš) 

             116/žlutý rám. + cv.8 ústně 

čt - UČ 116/7 ústně 

      PS 66/5 

pá - UČ 116/5a, b - přepsat do ČJš 

       SLOH - REFERÁT - viz. učebnice M str.123 - vybrat si jednu 
osobnost a vypracovat o ní referát 

Anglický jazyk Kub: Úvod do 8. lekce 

         Slovíčka 

Čtení a poslech z časopisu 

http://www.bridge-online.cz/ 

 

SLN: Dokončení U7. Intro U8 (slovíčka) 

Matematika po - UČ 120/8,9- překreslit tabulku do Mš (pouze čísla 8,32,24) 

        PS 19/1 

       Mat.min. 22/43 

út - UČ 120/10 ústně 

       PS 19/2,3 

      Mat.min. - 22/44 

st - UČ 121/12 - 1.sloupek do Mškolní 

      PS 19/4 

čt - UČ 121/12 - 2.sloupek do Mškolní 

      PS 19/5 

http://www.bridge-online.cz/


pá - UČ 121/12 - 3.sloupek do Mškolní 

       PS 19/6,7 

       Geometrie - PS (bílý) - str.13,14,15 (procvičování rýsování) 

Vlastivěda Zemědělství v ČR - uč.35 - výpisek, co se pěstuje kde (vysočiny, 
nížiny) + PS 39/ příloha č.13 → vystřihnout a nalepit do sešitu 

PS str. 18/1, 2, 3, 6 

Přírodověda Ekosystém rybník - PS str.28 

Projekt - zkusit zpracovat téma Ekosystém rybník - můžete zkusit 
Lapbook, stačí i čtvrtka a na ní nakreslit rybník + zvířata, rostliny, 
vše popsat 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Květina 

inspirace zde:  

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-
tulipan-kvetinovy-vzor 

HV Hudební terminologie (hudební nástroje) 

TV Jízda na kole, koloběžce 

Člověk a svět práce Malování na kameny 

Na procházce si nasbírejte ploché a trochu větší kameny. Kameny 
různě pomalujte jarními motivy. 

 

 

 

 

 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-tulipan-kvetinovy-vzor
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-tulipan-kvetinovy-vzor


11. - 15. 5. 2020        

Český jazyk po - UČ 110/1,2c - přepsat do ČJškolní 

út - PS 64/celá strana - vypracovat samostatně  

st - UČ 112/celá ústně 

       PS 65/1a,b , 2,3 

čt - UČ 113/1,2 - ústně 

      PS 66/1 

pá - UČ 114/žlutý rámeček + cv.4 - ústně 

       PS 66/2 

Anglický jazyk Kub:Opakování slovní zásoby a gramatiky 7. lekce 

● PS str.67 
● Quizzy´s Questions-str. 68 

Write a few sentences about your favourite job 

 

SLN: Project - my dream job. Dokončení AB U7. 

Matematika po - UČ 117/6 - přepsat do Mškolní 

        PS 18/8,12 

        Mat.min. 21/41a 

út - UČ 117/7 - do Mškolní 

       PS 18/11 

       Mat.min. 21/41b 

st - UČ 119/1,2,3-vybrat 5 zápisů a nakreslit do Mš (znázornění) 

       PS 18/9,10 

čt - UČ 119/4 - do Mškolní, 5,6 ústně 

      PS 18/13 

pá - UČ 119/7 - 4 příklady do Mškolní 

       G - UČ 118 - zapsat do sešitu Rovnoběžníky - narýsovat  

                             viz. cv.1 

             PS 18/14 



Vlastivěda opakování - uč. str. 33 / 1, 2 - napište do sešitu - poslat na meil 

půda a zemědělství - uč. 34 - udělat zápisek 

Přírodověda Ekosystém rybník 

UČ str.62-66 - pročíst + zápisek 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Květina 

inspirace zde:  

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-
tulipan-kvetinovy-vzor 

HV  

TV Jízda na kole, koloběžce 

Člověk a svět práce Malování na kameny 

Na procházce si nasbírejte ploché a trochu větší kameny. Kameny 
různě pomalujte jarními motivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-tulipan-kvetinovy-vzor
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-tulipan-kvetinovy-vzor


4. - 7. 5. 2020       

Český jazyk Slovesa - slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací 

UČ str.107-109 

PS str.62-63 

Anglický jazyk KUB: Our world 

● uč. str. 55-přečíst a odpovědět na otázky pod textem do 
sešitu 

Read and write about Greg and Polly 

● PS str. 66 
Colin in Computerland 

● uč str. 54 
 

SLN: CB - do str. 51, AB - do str. 63 

Matematika Písemné dělení - procvičování 

Zlomky 

G-rovnoběžníky 

UČ str.113-117 

PS str.17 

Mat.min. str.19,20 

Vlastivěda Počasí a podnebí - uč. 32 - celá strana 

- zapsat co je to počasí, co je to podnebí + zakreslit 
vysvětlivky: jasno, poloasno, zataženo, déšť, bouřka, sníh 

- PS strana 18 

Přírodověda Ekosystém okolí lidských obydlí - volně žijící živočichové 

Referát - téma: Domácí mazlíček 

UČ str.60-61 

PS str.26-27 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Květina 



inspirace zde:  

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-
tulipan-kvetinovy-vzor 

HV Hudební terminologie - nástroje 

● pracovní list 

TV Jízda na kole, koloběžce 

Člověk a svět práce Malování na kameny 

Na procházce si nasbírejte ploché a trochu větší kameny. Kameny 
různě pomalujte jarními motivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-tulipan-kvetinovy-vzor
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/1028-tulipan-kvetinovy-vzor


27. - 30. 4. 2020              

Český jazyk Slovesa - procvičování, slovesný způsob (oznamovací) 

Diktát 

Sloh - blahopřání 

UČ str.106 + 111 

www.skolakov.eu - ČJ 4.třída (Slovesa - určování os.,č.,čas) 

Anglický jazyk Kub:The solar system 

● uč. str. 52, PS str. 65 
Whose bag is this? 

● PS str. 64/2 
Clive the caveman 

● uč.str. 53 
 

SLN: CB do str. 51, AB do str. 63 

Matematika Procvičování písemné +,-,x,: 

G - obdélník, čtverec 

UČ str.112,113 + 110 

PS str.14 

Mat.min. str.10,14 

 

 

Vlastivěda Povodí, úmoří - uč. 31 vypsat zápisek - otázky zapište a naučte se 
na konci stránky 

PS 37/ příloha č. 11 - vybarvit, vyplnit a nalepit do sešitu 

PS 17 - dodělat co chybí 

Přírodověda Ekosystém okolí lidských obydlí 

UČ 56-57 

PS 26/1 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

http://www.skolakov.eu/


VV Portrét čarodějnice - inspirace zde: 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/436-portret-
carodejnice 

HV Hudební terminologie - nástroje 

● pracovní list 

TV Pobyt venku 

Člověk a svět práce Čarodějnice - tvoření z papíru, inspirace zde: 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/dekorace-a-ozdoby-
z-dyne-papiru-aj-347/carodejnice-4604 

 

 

 

 

 

 
 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/436-portret-carodejnice
http://vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/436-portret-carodejnice
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/dekorace-a-ozdoby-z-dyne-papiru-aj-347/carodejnice-4604
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/dekorace-a-ozdoby-z-dyne-papiru-aj-347/carodejnice-4604


20. - 24. 4. 2020        

Český jazyk Slovesa - čas minulý, budoucí 

UČ str.102-105 

PS str.60-61 

Anglický jazyk Kub:People at work 

● 3.osoba v kladné větě a v záporu 
He/she works/doesn´t work 

● otázky na podmět 
Who plays the violin? 

● slovíčka k textu 
● uč. str. 50 
● PS str. 62/2, 63 

 

SLN - U6 dokončení (favourite programmes), U7 - new vocab 

Matematika Písemné sčítání,odčítání,násobení,dělení 

G - obvod čtverce 

UČ str.108-112 + G str.106 

PS str.13 

Mat.min. str.8,9  

Vlastivěda uč. 29 - vypiš kde pramení Vltava, Labe, Morava, Odra + přítoky 

PS 17/6; 37/ 9, 10; nalep do sešitu 

uč. str. 30 Vodní nádrže - přečíst, vypsat co to jsou jezera, 
rybníky, přehrady 

Přírodověda Ekosystém lidských obydlí (rostliny)  

UČ str.53-55 

PS str.25 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Barevní ptáčci (koláž) 



HV Hudební terminologie - nástroje 

● pracovní list 

TV Pobyt v přírodě (procházky,běh na krátkou vzdálenost, jízda na 
kole) 

Člověk a svět práce Pomoc v kuchyni - příprava jednoduchého pokrmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. - 17. 4. 2020       

Český jazyk Slovesa - tvar určitý/neurčitý 

Časování sloves - přítomný čas 

UČ str.99-101 

PS str.59 

Anglický jazyk Kub: People at work 

● uč.str. 48-49 
● slovíčka-časové údaje, povolání 
● PS str.59/2, 60/2 
● SLN - Unit 6 - Revision 

Matematika Počítáme do milionu 

G - obvod obdélníku 

UČ str.107 + 105 

PS str.11,12 

Mat.min. str. str.3,4/8,5/9 

Vlastivěda  - vodní toky - řeky a potoky - udělej zápisek, PS 16/1, 2 

- PS 16/3, 4; 17/5 

Přírodověda Ekosystém park - PS 24/2 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  

HV Hudební terminologie - Pracovní list 

TV  

Člověk a svět práce  

 

 



6. - 8. 4. 2020 
        

Český jazyk UČ str.97, 98/žluté rámečky 
PS 57/1a,b,c+2a,c,d + 58/1,2,3,4 

Anglický jazyk KUB: 
• opakování slovní zásoby z lekce 5-6 
• čtení a poslech z časopisů RR na stránce 

http://www.bridge-online.cz/ 
SLN - opakování slovíček, videa v AJ 

Matematika UČ 104/36 do Mškolní 
PS 10/9,10,11 (12 pouze dobrovolně) 
Geometrie - UČ 96/pročíst + zápisek (v příloze) 
                    PS 10/13 
https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA 

Vlastivěda Vodstvo ČR - udělej si zápisek uč. str. 28 
• voda povrchová a podpovrchová 

dodělej to, co jsi nestihil 

Přírodověda UČ 50-52 (přečíst+zápisek) 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV 
 

HV Zpěv písně Jaro dělá pokusy - Uhlíř a Svěrák 
• https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce Výzdoba bytu - Velikonoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bridge-online.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=2z64GnWkVoA
https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw


30. 3. – 3. 4. 2020 
Český jazyk Procvičování - vzory podstatných jmen 

 UČ str. 94-96 

 PS str.56 

Anglický jazyk 4.B-AJ (KUB) 
6. lekce Just for fun! - dokončení 
Books are fun- uč. str. 44- přečíst+ písemně odpovědět na otázky 
pod textem, PS str. 55 
Our world- uč. str. 47- přečíst + písemně odpovědět na otázky pod 
textem 
Souhrnné opakování lekce-PS str. 56,58 
Colin in Computerland-uč. str. 46- přečíst 
Zapsat a naučit slovíčka z 6. lekce 
 
SLN 
- CB - 41 - opsat otázky a odpovědět (jméno) - poslat e-mailem 
- AB 50/2 - poslat e-mailem 
- AB 52/2 - neposílat 
 

Matematika Procvičování - písemné násobení, dělení, sčítání, odčítání 

 G - osa úsečky, osová souměrnost 

 UČ str. 103,104 (G - 88,99,100) 

 PS str.8/15, 9 

 MAT.MIN. str.11,12,13 

Vlastivěda 
 

ÚT uč. Povrch ČESKÉ REPUBLIKY str. 23 

• Přečíst 

• Vypsat: v čem měříme výšku krajiny, čím je 
vyznačena na mapě výška krajiny, naši nejvyšší 
horu, rozdělení krajiny podle nadmořské výšky 

• Obkreslit křivku (rovina, pahorkatina, 
vrchovina, hornatina) 

• Jak poznáme rovinu, pahorkatinu, hornatinu 

Přírodověda Živočichové na loukách 

 UČ str.48, 49 

 PS str. 23 



PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 

VV Namaluj osově souměrný obrázek – podobně jako v M PS 8/15 
(papír A4) 

HV Zpěv písně - Jaro dělá pokusy (Svěrák, Uhlíř) 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce Úklid svého pokojíčku 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk Podstatná jména rodu mužského 

Čtení - vlastní kniha 

Sloh - sms, email (napište mi krátkou zprávu nebo email - kdo 

používá - jak se máte? :-) 

 

UČ str. 91 - 93 

PS str. 55  

Anglický jazyk 6. lekce Just for fun! 
I do my homework on… 
učebnice str.43-přečíst 
PS str. 53 
Slovíčka-dny v týdnu+činnosti 
What´s on TV 
učebnice str.45- přečíst 
slovíčka-TV programy 
PS str. 54/2 
Popsat do sešitu alespoň 5 svých oblíbených TV programů- viz uč. 
Str. 45 
 
vytvořit plakát My favourite Animal 
- Days of the week 
- Napiš 7 vět na dny v týdnu: On Monday I have a piano lesson. (viz 
class book str. 42 (SLN) 
 

 

Matematika Písemné sčítání, odčítání, násobení,dělení 

Slovní úlohy 

G - rýsování trojúhelníku 

 

UČ str.102 - 103 

PS str.7,8 

Mat. min. str.2 

 

Vlastivěda 
•  

ÚT uč. Orientace v krajině str. 20 
 Přečíst stranu, do sešitu zápisek 

• Světové strany 

• Kde je v mapě vždy sever 

• Jak se orientujeme v krajině 
Nakresli si do sešitu směrovou růžici 

ČT PS strana 13 – můžete použít učebnici 

Přírodověda Rostliny na loukách UČ str.44 - 47 

PS str.27 



PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
VV •  

HV Jaro dělá pokusy – Svěrák, Uhlíř 

TV Individuální příprava pro zlepšení pohybových schopností a 

dovedností 

Člověk a svět práce •  

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 


