
Týdenní plán pro 4. třídu: 11.10. – 15.10. 2021 

 
Předmět 

 
Učivo 

Hotovo 
(cíl a co budu mít uděláno) 

 

Matematika 
• Procvičování malé násobilky, dělení, 

přidávání složitějších příkladů typu 
8x12, 15x7 atd. 

• Procvičování sčítání a odčítání do 
1000 pamětně  

• Procvičování sčítání a odčítání 
písemně pod sebou, včetně zkoušek 

• Pracovní sešit po str. 17 

• Učebnice po str. 15 

• Zvířátka dědy Lesoně – sestavování 
jednoduchých rovnic 

• V PO 11.10. přinesu ke kontrole příklady na 
dělení 

• 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 umím ověřit 
zkouškou správnosti. 
 
 

• Zjistím, které zvířátko se ukrývá za maskou. 
 

 

Český jazyk 
 

• Podstatná jména – určování 
mluvnických kategorií, zejména pak 
pádu u podstatných jmen: 

• Učebnice str. 48 – 51 

• Pracovní sešit str.39 

• Opakování učiva minulých ročníků: 

• Učebnice str. 6 – 8 

• Pracovní sešit po str. 5 

• Slohový úkol „Moje rodina“ – 
charakteristika osoby – pracovní list 
(ve škole) 

• Čtení se správnou intonací  

 

• Pádové otázky se pamětně naučím na úterý 
12.10. 

• Téma povinného televizního vysílání pro 
všechny holky na PÁ 15.10.: „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. Kluci – na PÁ 22.10. 

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



 

Náš svět 
 

 

• PO 11.10. Společné souhrnné 
opakování 1. – 3. kapitoly z učebnice, 
tj. témata:  

• Naše vlast – Česká republika 

• Kraje a krajská města 

• Česká republika – demokratický stát 

• ST 13.10. Písemka na tyto 3 kapitoly 
z učebnice 
 

 

• Soustředím se při opakování v pondělí ve škole. 

• Pokud potřebuji něco vysvětlit, zeptám se. 

• Hledám v mapě ČR. 

• Na písemce dokážu, co všechno už o České 

republice vím      . 

 

 
Anglický jazyk 

(p.uč. Laušmanová) 

    

• Str. 19 + 20 

 

• Objednám si jídlo v restauraci. Popíšu zdravé a 
nezdravé jídlo. 

 

 
Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Comparing ages 
 

 

 

• Porovnávám, kdo je starší a kdo mladší. 

 
Důležité informace 

nejen 
pro rodiče: 

 

• Od 4.10. 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. 

• Od příštího týdne bude možnost pedagogických intervencí (doučování, konzultací, atd.). 
Rodiče, jejichž dítěte se tato nabídka týká budou informováni co nejdříve Edookitem. Pokud by 
měl zájem někdo další, kdo pozvánku nedostane, prosím, dejte mi vědět. 

• Děkujeme paní Felklové za zařizování materiálu na výrobu vyvýšených záhonů. Zároveň 
mám další prosbu: do záhonů budeme potřebovat cca 4 – 5 metrů krychlových kvalitní 

zeminy     . Pokud byste někdo měli doma kvalitní zeminu (samozřejmě to nemusí být 

hned 5 kubíků) a byli byste ochotni nám ji darovat (nejlépe i dopravit) nebo levně prodat, 
ozvěte se mi prosím. Děkuji. 

  

 


