
Týdenní plán pro 4. třídu: 4.10. – 8.10. 2021

Předmět Učivo Hotovo
(cíl a co budu mít uděláno)

Matematika  Procvičování malé násobilky, dělení, 
přidávání složitějších příkladů

 Procvičování sčítání a odčítání do 
1000 pamětně 

 Procvičování sčítání a odčítání 
písemně pod sebou, včetně zkoušek

 Pracovní sešit po str. 11
 Učebnice po str. 15

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

 V PO 4.10. přinesu ke kontrole 60 příkladů 
z matematiky.

 V PO 11.10. přinesu ke kontrole předtištěné 
příklady na dělení. Sám si počítání rozvrhnu 
a naplánuji.

 Ve škole procvičuji při různých úkolech a hrách 
násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1000 
pamětně i písemně pod sebou.

 Své písemné sčítání a odčítání ověřím 
zkouškou správnosti.

 Spolupracuji s kamarády na zadaných úkolech 
v centrech aktivit.

Český jazyk  Podstatná jména – určování 
mluvnických kategorií, nové učivo: pád
u podstatných jmen (nestlihlo se 
probrat ve 3. třídě)

 S podporou učitele se učím rozpoznávat pády 
podstatných jmen. Pádové otázky se pamětně
naučím do úterý 11.10.

 Téma dobrovolného televizního vysílání na 
pátek 8.10. Jaké mám rád/a roční období a proč



 Slohový úkol – „Můj mazlíček“ - práce 
s osnovou a v centrech aktivit pak 
vytvoření vlastního textu 
(charakteristiky domácího mazlíčka)

 Čtení s porozuměním
 Čtení se správnou intonací 

(co se mi na něm líbí, co je pro ně typické atd.) -
vymyslím a napíšu alespoň 6 vět, případně 
ilustruji obrázkem). Prezentuji před třídou.

 Téma povinného televizního vysílání pro 
všechny holky na PÁ 15.10. a pro všechny 
kluky na PÁ 22.10.: „Jaký by měl být můj 
nejlepší kamarád“ nebo „Jaká by měla být 
moje nejlepší kamarádka“ (Popiš například 
jeho nebo její vzhled, charakterové vlastnosti, 
dovednosti, věk, zájmy, koníčky atd.) Vymyslím 
a napíšu alespoň 6 vět, případně ilustruji 
obrázkem – obrázek je dobrovolný. Prezentuji 
před třídou.

 Každý všední den čtu doma 20 min. Dbám na
správnou intonaci.

Náš svět  Územní členění ČR
 Orgány státní moci a jejich zástupci
 Symboly českého státu

 Mám představu o územním členění ČR. 
 Rozlišuji orgány státní moci a některé jejich 

zástupce. 
 Vyhledávám z různých zdrojů informace o ČR. 

(centra aktivit)
 Znám symboly českého státu.
 Opakuji a prohlubuji si získané znalosti.
 Spolupracuji ve skupině.

Anglický jazyk
(p.uč. Laušmanová)

   
 Cíle: Sdělím, kolik je hodin. Popíšu svůj den. 

Objednám si jídlo v restauraci. str. 18-19 



Anglický jazyk
(p.uč. Kolbaba)

 Numbers 1-100  Počítám anglicky do sta a řeším v angličtině 
jednoduché početní příklady

Důležité informace
nejen

pro rodiče:

 Ve čtvrtek jsme si napsali písemku na malou násobilku. Přestože některé děti potřebovaly na 
výpočty mnoho času, výsledky mě mile překvapily. Je vidět obrovské zlepšení. Ráda bych 
tímto poděkovala rodičům za domácí přípravu dětí a povzbudila děti i rodiče, aby vytrvali�. 
Děkuji.

 Ve středu a v pátek nás čekají centra aktivit. Do centra s názvem „Ateliér“ si děti přinesou 
jakoukoli skleničku (stačí od zavařeniny, marmelády, sirupu, svíčky atd.). Budou na ni malovat.

 Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné stihnout prezentovat všechna TV vysílání, rozhodla 
jsem se pro změnu. Od pátku 15.10. se budeme střídat na holky a kluky. Jeden týden holky a
druhý týden kluci (viz nahoře). Tím pádem na každého vyjde Tv vysílání jednou za 2 týdny a 
„nepovinná“ vysílání už bývat nebudou (na 8.10. je poslední). 

 Módní přehlídka – na přání holek ze třídy si uděláme v pátek 8.10. módní přehlídku. Děti si 
(dobrovolně, ne povinně) mohou přinést jakékoli obleky a šaty na převlečení. Styl jakýkoliv:-).

 Děkujeme Adélce Šnévajsové za to, že naší třídě upekla výbornou buchtu. Kdyby se chtěl 
pochlubit svými kulinářskými schopnostmi někdo jiný z dětí, iniciativě se meze nekladou:-)

 A to nejlepší na konec: od pondělí 4.10. už můžeme cvičit na novém hřišti! Prosím, aby děti 
měly vhodnou obuv (ne stejnou jako do tělocvičny, ať se nezašpiní) a dále prosím, aby byly 
vybaveny oblečením na chladnější počasí venku v hodinách TV.

Krásný a sluncem prozářený víkend 
                                              přeje

                                         Marie Rybičková


