
Týdenní plán pro 4. třídu: 18.10. – 22.10. 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 

• Geometrie – obvod a obsah ve čtvercích, 
stavby 

• Indický způsob násobení 

• Zvířátka dědy Lesoně – sestavování 
jednoduchých rovnic 

• Algebrogramy 

• 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. 
 

 
 
 

• Do matematiky si pravidelně nosím pravítko 
s ryskou a tužku číslo 3. 

• Násobím pod sebou indickým způsobem. 

• Zjistím, které zvířátko se ukrývá za maskou. 

• Hledám řešení algebrogramů 

 

Český jazyk 
 

• Opakování – pád u podst. jmen: 

• Učebnice str. 48 – 51 

• Opakování učiva minulých ročníků: 

• Učebnice str. 6 – 8 

• Pracovní sešit po str. 5 

• Čtení se správnou intonací  

 

• Pádové otázky umím zpaměti. 

• Téma povinného Tv vysílání pro všechny kluky na 
PÁ 22.10.: „Jaký by měl být můj nejlepší kamarád“ 
(Popiš například jeho 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 
 

 

• Opakování ČR – své znalosti dokážu při 
tvorbě plakátu 
 

 

• V pondělí 18.10. vytvořím VE ŠKOLE plakát na 
téma Česká republika  

• Můžeš se přitom dívat do učebnice a vyhledávat si 
tam informace, které jsi zapomněl/a 

• Kriteria práce: 
▪ Formát A3, můžeš použít fixy, pastelky, 

gelovky,…=) dej si záležet na designu! 
▪ Snažím se vyvarovat pravopisným chybám 

(velká písmena atd.) 
▪ nadpis Česká republika 
▪ nakreslit vlajku ČR 
▪ napsat: hlavní město, počet obyvatel, 

dělení na 3 základní územní celky 
▪ napsat alespoň 2 informace o krajích v ČR 
▪ vystřihnout a nalepit mapu ČR (dostaneš od 

paní učitelky) 
▪ pokud Ti zbyde čas, můžeš (dobrovolně) 

napsat cokoli dalšího, co bys chtěl sdělit  
nebo přidat obrázek  
 

Ve středu 20.10. svůj plakát v hodině dokončím (pokud 
jsem nestihl/a) a představím třídě. 

 
  

Anglický 
jazyk 
(p.uč. 

Laušmanová) 

 
▪ Učebnice str.21-23 

 

 
▪ Plynule přečtu text o snídani (str.21) 
▪ Vyprávím o svém  jídle během dne.  

 



Anglický 
jazyk 
(p.uč. 

Kolbaba) 

 

• Food 
 

 

 
▪ Pojmenovávám různé druhy jídel. 

 
Důležité 

informace 
nejen 

pro rodiče: 

 

• Připomínám placení Vv - peníze prosím neposílejte po dětech, ale zaplaťte pomůcky převodem na 
běžný účet školy:  213547755/0600 a do zprávy pro příjemce uveďte PS+VV, jméno žáka a třídu. 
Prosíme o úhradu do 22. října.  

• Ohledně Čj a M – vzhledem k mé neschopence (vrátím se pravděpodobně ve středu) nepřidávám nové 
strany v učebnicích Čj a M. Nové učivo během suplování není probíráno, pouze se opakuje. Nemá proto 
smysl jít dál v matematice, kde se v učebnici ani v pracovním sešitě vůbec nepracovalo (děti klasicky 
počítaly). V češtině budeme také opakovat.  

• Od příštího týdne bude možnost pedagogických intervencí (doučování z Čj a M), a to konkrétně v pátek 
22.10. od 7:30 do 8:15 v naší třídě.  

• V pondělí 25.10. pojedeme do Muzea města Tišnova na výstavu „O tišnovských hodech, O tišnovském 

pivu“ (mělo by to být i s ochutnávkou sladu a očicháním chmele      ). Cena je 50Kč na žáka za vstupné + 

cena jízdenky do autobusu. Prosím, pokud máte doma průkazku do autobusu, dejte ji dětem na výlet  
s sebou. Peníze na vstupné i jízdné vezmu z třídního fondu. Odjezd bude v 9:08 z Deblína, tzn. scházíme 
se ve třídě (normálně) na 1. hodinu, pak odcházíme na autobus. Návrat bude autobusem v 11:36 
z Tišnova, měli bychom tedy stihnout Aj. Prosím, aby si děti vzaly: batůžek se svačinou, pitím, klíči od 
skříňky a případně slevovou kartičkou na bus, dále si ve škole mohou nechat na 5.hodinu: pomůcky 
do Aj, pouzdro a úkolníček. 

• V úterý 26.10. nás čeká projektový den prvního stupně – Olympiáda. Podrobnější informace ještě 
nemám. Ale bude se jednat o celodenní program. 

• St – Pá 27.- 29.10. budou podzimní prázdniny. 

• Do vyvýšených 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. Zatím se nikdo neozval. Děkuji. 
 

Přeji rodičům, dětem i paním asistentkám krásný víkend      . Marie Rybičková 

  

 


