
Týdenní plán pro 4.třídu, 
6. 9. - 10. 9.

Předmět Učivo Hotovo
(cíl a co budu mít uděláno)

Matematika Opakování jednotlivých prostředí, jejich 
využití při úkolech:

• Učebnice str. 5 -10
• prac. seš.  str. 4 - 7

• Vyplním zadané strany v 
pracovním sešitě.

• Spolupracuji s ostatními a 
pomáhám při opakování prostředí.

• Podepíši a obalím sešity, pracovní 
sešity a učebnici do M.

Český jazyk Opakování učiva 3. ročníku:

• učebnice str. 4 – 7
• prac. seš.  str. 2 - 5
• Báseň str. 4 zpaměti

• Založím si svůj vlastní deník.
• Vyplním zadané strany v prac. 

sešitě.
• Naučím se do pátku 10.9. báseň 

„Září tahá za uši“ - učebnice str. 4. 
• Báseň zarecituji v pátek před 

třídou.
• Přinesu si na tiché čtení svoji 

oblíbenou knížku (zůstane ve 
škole).

• Podepíši a obalím sešity, pracovní 
sešity a učebnici do ČJ.

Náš svět (vlastivěda) Naše vlast – Česká republika
- učivo o ČR založené na poznatcích a zkušenostech 
dětí z prázdnin 

• Děti si přinesou jakékoli materiály z prázdnin, 

• Přinesu zadané materiály k 
vytvoření plakátu (případně sešitu, 
knihy, atd.)

• Vytvořím propagační materiál o 



které se k tématu hodí (obrázky, pohledy, ukázku 
razítek z daných míst, odznaků, fotek, 
propagačních materiálů atd.)

• Podle zvážení rodičů mohou děti přinést 
například fotky na „flešce“ a ukážeme si je 
interaktivní tabuli.

místě, které jsem navštívil a je na 
území ČR.

• Podepíši a obalím si sešit a 
učebnici „Vlastivěda 4“ (dostaneš 
ji v pondělí).

Anglický jazyk 
(p.uč. Laušmanová)

Budem hodně anglicky mluvit a opakovat,co už umíme, naladíme se znovu na angličtinu a budeme 
pokračovat s Happy street 2, kterou jsem začali už loni. 

Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba)

What I can do in English Připomínám si, co anglicky zvládám

Důležité informace • V předmětu náš svět budeme letos probírat témata z vlastivědy, přírodovědy a dějin. 
Začneme vlastivědou. 

• Děti si přinesou knížku, kterou si budou moci číst v případě, že ji zbude čas po dokončení 
úkolů.

• Děti si co nejdříve přinesou sešit (jakýkoli formát, jakýkoli vzhled – tak, aby se dětem líbil), 
který bude sloužit jako deník. Do něj si budou zapisovat různé zážitky, postřehy apod. 

• Sešity jsme v pátek podepsat a založit nestihli, uděláme to v týdnu od 6. do 10.9.
• Další testování dětí proběhne 6.9. a 9.9.2021 (opět ve třídách).
• Platba za pracovní sešity a pomůcky do Vv zatím neprobíhá. Čekáme na Vv. Jakmile přijde 

všechno, spočítáme částku a dám Vám vědět.
• Hromadné třídní schůzky rodičů z naší třídy se budou konat 16.9. v 17:00.   Prosím, 

udělejte si čas (a případně si připravte dotazy).


