
 

 
TÝDENNÍ PLÁN  

2.týden 
14.9. – 18.9. 

PŘEDMĚT 
- 

téma 

 
UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 
- 

opakování učiva 
třetího ročníku 

Cíl: Rozpoznám ve větě různé slovní druhy. Seznámím se s rodem a číslem podstatných jmen. 

Vypracuji ústně nebo písemně některá cvičení z učebnice pro 4.ročník - po str.10(zaměření na slovní druhy), 
Pracovní sešit 4.ročník(1.díl) po str.5. 
Napíšu televizní vysílání na téma: Cesta do vesmíru…(Smyšlený příběh o dobrodružném cestování do vesmíru, 6 vět+obrázek, 
otázka)  

ANGLICKÝ JAZYK 
Martina Laušmanová 

- 
oblečení 

Cíl: Pojmenuji oblečení. Řeknu, že je něco moc velké či malé. 

Lekce 8, str. 56 - 59. 

ANGLICKÝ JAZYK 
Petr Florián 

- 
Opakování učiva 

Cíl: Opakuji gramatiku z učiva 3.ročníku, tvořím jednoduché věty. 

Happy Street 2 Unit 1-6 

MATEMATIKA 
- 

opakování učiva 3. 
ročníku 

Cíl: Samostatně vyřeším dvoupodlažní výstaviště.  

Procvičuji násobení, dělení, připomenu si násobení pod sebou, indické násobení. Řeším jednopodlažní i dvoupodlažní výstaviště. 
Pracovní sešit 4.ročník (1.díl), str.4 až 7.  Vybrané úlohy z učebnice po str.13. 

NÁŠ SVĚT 
- 

živá a neživá 
příroda/vesmír 

Cíl: Vyjmenuji co nejvíce věcí, které patří do živé a které do neživé přírody. Vyjmenuji fáze Měsíce, vysvětlím, jak funguje 
zatmění měsíce a Slunce. 

Účast na výukovém programu v Zážitkovém vesmírném stanu (viz níže v plánu). 
Zabývám se vším, co patří do živé a neživé přírody. Hlouběji se zabývám vesmírem (připomenu si planety Sluneční soustavy, 
střídání ročních období, dne a noci.)  
Učebnice str. 4 až 6. 

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

- 
Role a službičky 

v rámci třídy. 

Cíl: Znám různé role a službičky v rámci třídy službičky. 

 Společně se třídou vymyslíme a vytvoříme různé služby v rámci třídy. Ty v průběhu týdne dáváme do běhu naší třídy.   

DALŠÍ INFORMACE: Od neděle 13.9. je spuštěno online přihlašování na kroužky na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ . Nabídka kroužků a další 
informace na školním webu zde: https://www.zs-deblin.cz/aktivity/krouzky/ . Některé kroužky mají svoji kapacitu účastníků, může 
se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se přihlásit.  
 
Do 30.9. můžete Vaše děti registrovat do dalšího ročníku Logické olympiády na www.logickaolympiada.cz. Soutěž probíhá v termínu, 
který pořadatel zašle později (bývá to týden na jednotlivé kategorie) a soutěžící pracují doma online na počítači. Do soutěže dítě 
registrují pouze zákonní zástupci. 
 
V úterý 15.9. se bude naše třída v rámci druhé vyuč. hodiny účastnit výukového programu v „kosmickém stanu“. Téma programu-
Vesmírná čísla (odkaz zde: http://www.zazitkovystan.cz/porad5.php). Dodržení nutných hygienických opatření zajištěno. Na 
výukový program vybíráme částku 60,- Kč. 
 
V pátek 11.9. jedeme opět na plavání do Kuřimi. První 2 hodiny probíhá výuka (první 2 hodiny Aj a Čj), návrat kolem jedné hodiny, 
sebou věci na plavání (plavky-ne kraťase, ručník, případně plavecké brýle-ne masku, dlouhovlásky plaveckou čepici, přezůvky, pro 
jistotu roušku, kdyby byla z nenadání potřeba). Z hygienických opatření budeme odcházet na oběd až ve 13:10 do odvolání, proto 
prosím počítejte vždy v pátek s pozdějším odchodem či vyzvedáváním dětí.  
 
                                                                                                      Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Šárka Halámová a Marcela Jenišová 
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