
Týdenní plán pro 4. třídu: 29.11. – 3.12. 2021 

 
Předmět 

 
Učivo 

Hotovo 
(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

 
Geometrie, rovnice, šipkové grafy 

• Pracovní sešit: str. 24 – 28 

• Pro nemocné: v učebnici tomu odpovídají  
str. 31 – 35 – úkoly z učebnice, kt. se nevztahují 
k pracovnímu sešitut, dělat nemusíte, ale 
najdete zde některá vysvětlení (např. rovnic, 
šipkových grafů)  

 

• Do matematiky si pravidelně nosím PRAVÍTKO 
S RYSKOU, ořezanou tužku číslo 3 a gumu. Pravítko 
s ryskou = klasický rovnoramenný trojúhelník 
s ryskou, kt. má délku odvěsen (tj. 2 stejně dlouhých 
stran něco přes 16 cm). Jiná pravítka s ryskou nám 
nevyhovují. Pokud takové nemáš, popros o jeho rychlé 
pořízení. 
 

 
Český jazyk 

 

• Tv vysílání 

• Pokračujeme v nauce o slově – význam slova a 
jeho hlásková podoba, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, slova protikladná a souznačná, 
slova nadřazená, podřazená a souřadná, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
 

• Pro nemocné: v Edookitu bude list, který si děti 
vlepí do sešitu Čj 1 místo zápisu. Dále si doplní 
chybějící slova – děti samy vymyslí.   
 

• Nové učivo: Stavba slova:  
1. kořen, předpona, přípona 
2. předložky a předpony 

• Učebnice str. 17 -19 

• Pracovní sešit str.13 - 15 
  

 

• Tv vysílání pro všechny holky na PÁ 3.12. na téma: 
„Adventní období“. 
- Délka alespoň 6 vět.  

            - Prezentuji před třídou. 
            - Věty píšu psacím písmem. 
            Kluci totéž na PÁ 10.12. 

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

• Do sešitu Čj 1 si vlepím text „Nauka o slově“, doplním 
chybějící slova. 

• Z nalepeného textu se učím na písemku ve středu 1.12. 

• Ve st 1.12. písemka (na 10 – 20 min – podle potřeby 
dětí) = opakování nauky o slově.. 

• Pilně pracuji na úkolech v učebnici i pracovním sešitě, 
pomáhám a spolupracuji ve skupině. 
 



 
Náš svět 

 

• Vodstvo ČR  
 

• Učebnice str. 27 – 31 

 

• Pro nemocné: V Edookitu bude soubor PDF 
s pracovními listy k tématům: Povrch ČR, 
vodstvo ČR, Počasí a podnebí, půdy a 
zemědělství – prosím o tisk a nalepení do 
sešitu.  
(Téma Počasí a podnebí, půdy a zemědělství 
tento týden nestihneme, ale bude se probírat 
v týdnu od 6. do 10.12., tak si je prosím taky 
nalepte.) 

 

• Dobře znám směrovou růžici se světovými stranami a 
umím ji použít při práci s mapou. 

• Rozumím barevnému značení povrchu v mapě, 
vyhledávám v mapě ČR pohoří, snažím si jejich polohu 
zapamatovat. 

• Rozliším vodu povrchovou a podpovrchovou, znám pojmy 
pramen, potok, přítoky řeky, soutok. Podle mapy hledám, 
které řeky se vlévají do jiných a které ústí do moře. 

• Vyhledávám a učím se zapamatovat názvy nejdelších řek 
protékajících ČR (konkrétně: Vltava, Labe, Morava, Odra). 

• Znám rozdíl mezi jezerem a rybníkem. Popíšu, co je to 
přehrada. 

• Rozumím pojmu povodí a úmoří. 
 

AJ 
(p.uč. 

Laušmanová) 

 

• Unit 5, str. 32-35 

 

• Pojmenuji místa ve městě a popíšu, k čemu slouží. 

AJ 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Reading and listening to a story 
 

• Poznávám příběh 
 
 



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

 

• V pondělí 29.12. se budeme testovat. Prosím, aby děti měly vždy u sebe roušku, ale zvláště ve dnech, kdy se 
testuje – to ji musí mít nasazenou až do odečtení testů i ve třídě (pro případ, že by byl někdo pozitivní).  
 

• Paní učitelka Veronika Pavlíčková Vám posílala informace k projektu vyhledávání nadaných žáků. Testování se 
mohou účastnit všechny děti ze čtvrté třídy a byli bychom tomu rádi. Jedná se o testování zábavnou formou 
počítačové hry. Testování může pomoci detekovat děti nadané, a tím vhodně nastavit individuální práci s nimi ve 
škole. Je ale nutné se přihlásit podle údajů, které posílá Edookitem p.uč. Pavlíčková. Prosím, věnujte tomuto 
jejímu mailu pozornost. První kolo testování by proběhlo 7.12. ve 2.vyučovací hodině (informatika). 
 

• Akce „Krabice od bot“ – děkuji, že jste posílali krabice. Máme jich už dost, takže tímto prosím ODVOLÁVÁM nošení 
dalších krabic. V příštím týdnu budeme dárečky balit. Děti si přinesou tenké lepicí pásky (pokud nemají ve škole) a 
dobrovolně mohou přinést i stužky na ozdobné převázání.  
 

• S ohledem na zvyšující se počet dětí nemocných nebo v karanténě (myšleno v naší třídě) jsem se rozhodla daleko 
více pracovat v učebnicích a pracovních sešitech, protože mi to coby rodiči vždy přišlo nejjednodušší. Pokud doma 
čemukoliv nerozumíte, přeskočte to a po návratu do školy prosím pošlete dítko k dovysvětlení za mnou.  
 

• Doučování z Čj a M je vždy ve čtvrtek od 7:30 do 8:15 v naší třídě. Tato ranní doba se velmi osvědčuje, děti jsou 

odpočaté a svědčí jim to. Nebojte se děti posílat     . 

 

• Děkuji za hojnou účast na třídních schůzkách. Mám radost, že jsem se z mnohými z Vás mohla potkat osobně. 
Rodiny, které byly v karanténě nebo nemocné, prosím, aby mi daly vědět, hned jak budou moci.  
 

• No a když budou děti hodné, možná nás přijde v pátek navštívit i Mikuláš… Snad mu to situace dovolí      . 

 
Přeji rodičům, dětem i paním asistentkám krásný vstup do adventu a pevné zdraví! 
  
Marie Rybičková  

 


