
Týdenní plán pro 4. třídu: 20.9. – 24.9.2021 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 
 

Matematika 
• Procvičování malé násobilky, dělení, 

přidávání složitějších příkladů 
• Procvičování sčítání a odčítání do 

100 

• Pamětně umím malou násobilku. Znalost 
využívám při násobení a dělení. 

• Ve ST, ČT a PÁ spočítám doma 15 příkladů na 
násobení a dělení.  

• Ve škole procvičuji při různých úkolech a 
hrách násobení a dělení, sčítání a odčítání do 
100. 

 
Český jazyk 

• Opakování nauky o slově, druzích 
slov – zájmena, předložky, spojky, 
částice, citoslovce. 

• Slohový úkol – práce s osnovou, 
vytvoření vlastního textu. 

• Čtení s porozuměním 
• Čtení se správnou intonací  

• Slovní druhy definuji jednoduchou definicí, 
uvedu na příkladu, poznám daný slovní druh 
ve větě. 

• Téma dobrovolného televizního vysílání na 
pátek 24.9.: „Spaní ve škole“ - vymyslím a 
napíšu 6 a více vět, případně ilustruji 
obrázkem). Prezentuji před třídou. 

• Téma povinného televizního vysílání pro 
všechny děti na pátek 1.10.: „Co jsem 
zajímavého prožil/a ve dnech volna 27.9. – 
28.9.“ Vymyslím a napíšu 6 a více vět, 
případně ilustruji obrázkem – obrázek je 
dobrovolný. Prezentuji pře třídou. 

• Ve ST, ČT, PÁ čtu doma 20 min. Ve škole čtu 
svoji oblíbenou knihu. Řeknu nebo napíšu, o 
čem jsem četl/a. 



 
Náš svět 

 

• „Místo, kde žijeme“ – práce 
s mapou, ukazateli světových stran 
v přírodě 

• Využití GPS na vycházce do 
Braníškova, začlenění naší obce do 
kraje a státu. 

• Určím světové strany v přírodě i podle mapy 
• Určím polohu svého bydliště (pobytu) 

vzhledem ke krajině a státu 
• Během vycházky hledám v přírodě ukazatele 

světových stran, využívám služby GPS 
k určení polohy a orientaci na trase.  

 
Anglický jazyk 

(p.uč. Laušmanová) 

    

• učebnice str.16+17 
 

 

• Cíl: Znám bezpečně čísla do 100. Pojmenuju 
členy rodiny a napíšu je. V pondělí si to ještě 
procvičíme. Ve středu nás čeká malý test z 
Lekce 2.  Ve čtvrtek začneme lekci 3- Food. 

 
 

Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba) 

• Alphabet, Family 
 

• Hláskuji své jméno a jednoduchá slova anglicky, 
pojmenuji členy rodiny 

 
Spaní ve škole 

• PONDĚLÍ: 
• V pondělí dopoledne se učíme podle rozvrhu. Poté jdou děti do ŠD nebo domů. 
• Sraz všech dětí v naší třídě je v 16:00.  
• Co nejdříve vyrazíme na Braníškov. (Pouze v případě velmi nepříznivého nebo nejistého 

počasí zůstaneme ve škole.) 
• Na Braníškově si opečeme párky, prozkoumáme místní hřiště, podíváme se ke Klárce na 

ovečky      . 

• Poté se vrátíme pěšky do školy. Pokud to bude kvůli počasí nutné, pojedeme zpět 
autobusem. 

• Ve škole následuje večeře – špagety. Po úklidu a hygieně se budeme dívat na film. 
• Večerka cca okolo 22:00. 

• Ráno od 7:00 hygiena, snídaně, příprava svačiny do školy      . Od 7:25 hod budeme v naší 
třídě  (tělocvična musí být připravena na nultou hodinu) 

• Během vyučování vyrábění (zatím překvapení). 
• Cena je 100Kč na žáka (v ceně je strava a materiál na vyrábění). 



• Seznam věcí, které budeš potřebovat: 100 Kč, potvrzení v Edookitu, že jsi zdravý – popros 
o ně jednoho z rodičů. Dále: Klíče od šatní skříňky, roušku (případně do autobusu), spací 
pytel nebo deku, karimatku, sportovní oblečení a obuv podle aktuálního počasí, batůžek, 
láhev na pití, baterku, pyžamo, věci osobní hygieny, v případě potřeby předepsané léky, 
kartičku zdrav. pojišťovny (nebo nejlépe její kopii), školní pomůcky na pondělí a úterý 
podle rozvrhu. Můžeš si vzít i mobil, ale počítej s tím, že ho budeš používat jen v nutném 
případě na volání.  

 
 

Důležité informace 
pro rodiče: 

Milí rodiče,  
• Prosím, potvrďte mi v Edookitu bezinfekčnost Vašeho dítěte. (Pošlu v dalším e-mailu.) 
• Prosím Vás o spolupráci v „ušití úkolů dětem na míru.“ Pokud vnímáte, že je Vaše dítě 

hodně přetížené (nebo naopak málo), potřebujete cokoli sdělit nebo si jen vyjasnit, prosím, 
obraťte se na mne, ráda bych nastavila vzájemně otevřenou a upřímnou komunikaci mezi 
námi. Děkuji a přeji krásný víkend… 
                                         Marie Rybičková 

 


