
 

 
TÝDENNÍ PLÁN  

4.týden 
30.9. – 2.10. 

PŘEDMĚT 
- 

téma 

 
UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 
- 

slovesa  

Cíl: U sloves určím osobu, číslo a čas. 

Pracujeme s učebnicí (str.106 - 111) a v pracovním sešitě ze 3.třídy (str.68-70).  
Televizní vysílání - téma: 28.září (napište, co vás napadá, co jste prožili v tento den nebo co všechno víte 
o tomto dni-státním svátku (6 vět psacím písmem, obrázek, otázka pro spolužáky). 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Martina 
Laušmanová 

- 
popis osob 

Cíl: Popíšu osobu, jak vypadá. 

Stále pracujeme v loňském pracovním sešitě Happy street 1. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Petr Florián 
- 

popis osob 

Cíl: Popisuji osoby na ulici, jak vypadají 
Práce s učebnicí /téma: In the street. 

MATEMATIKA 
- 

trojúhelníky 

Cíl: Rozpoznám různé typy trojúhelníků. Narýsuji trojúhelník ve čtvercové síti pomocí šipkového 
zápisu. 
Pracovní sešit 4.ročník (1.díl) po str.11.  Vybrané úlohy z učebnice po str.19. 
Procvičujeme pamětnou násobilku pomocí her a  na portále umíme to. 
Ve čtvrtek si napíšeme desetiminutovku na násobení, dělení a dělení se zbytkem. 

NÁŠ SVĚT 
- 

živá příroda 
(houby) 

Cíl: Orientuji se v rozdělení organismů. Připomenu si stavbu těla hub, určím některé jedlé a nejedlé 
druhy hub.  

Pracujeme v učebnici „Přírodověda 4“ po str. 10. (pozn. Učebnice máme k dispozici ve škole) 
 

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA 

- 
Etiketa chování 

Cíl: Znám zásady slušného chování.  

Připomeneme si, jak se slušně chovat při setkání s lidmi, seznámíme se s různými ctnostmi člověka. 
 

DALŠÍ 
INFORMACE: 

Milí rodiče a milé děti,  
 
vybíráme částku 532,- Kč na pracovní sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021. 
 
V úterý 29.9. si napíšeme diktát, v rámci něj si vyzkoušíme určit rod a číslo podstatných jmen (diktáty 
budeme psát pravidelně vždy v úterky). 
 
Na úterý 29.9. si přineste knihu, budeme mít čtenářskou dílnu. 
 
Ve středu 30.9. proběhne prezentace televizního vysílání. 
 
Ve čtvrtek 1.10. si napíšeme desetiminutovku na násobení, dělení a dělení se zbytkem. 
 
V pátek 2.10. jedeme opět na plavání do Kuřimi. První 2 hodiny probíhá výuka (první 2 hodiny Aj a Čj/M), 
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 



 


