
Týdenní plán pro 4. třídu: 6.12. – 10.12. 2021 

 
Předmět 

 
Učivo 

Hotovo 
(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

 

• pracovní sešit str. 28 – 31 

• učebnice str. 35 - 37  

 

• Do matematiky (i on-line) si pravidelně nosím 
PRAVÍTKO S RYSKOU, ořezanou tužku číslo 3 a gumu.  

 
Český jazyk 

 

• Tv vysílání 

• Stavba slova:  
1. kořen, předpona, přípona 
2. předložky a předpony 
3. zdvojené souhlásky 

• Učebnice str. 17 - 24 

• Pracovní sešit str.14 - 20 
  

 

• Tv vysílání pro kluky na PÁ 10.12., téma: „Adventní 
období“. 
- Délka alespoň 6 vět.  

            - Prezentuji před třídou. 
            - Věty píšu psacím písmem. 

• Každý všední den čtu doma 20 min.  
 

 

 
Náš svět 

 

• Počasí a podnebí 

• opakování: povrch ČR, vodstvo 

• Učebnice str. 32 - 33 
 
 

 

• Vyhledávám údaje v mapě ČR, učím se pamětně určit 
polohu významných pohoří (Krkonoše, Šumava, Jeseníky, 
Beskydy atd.) 

• znám jméno nejvyšší české hory a vím, kde se nachází 

• Najdu v mapě a snažím se zapamatovat polohu těchto 
vodních toků: Vltava, Labe, Morava, Odra. 

• rozumím pojmům jasno, polojasno, zataženo 

• chápu rozdíl mezi počasím a podnebím. 

AJ 
(p.uč. 

Laušmanová) 

 

• učebnice str. 35-36 
 

 

• Popíšu místa ve městě.  

• Nacvičím rozhovor pro kupování lístku v autobuse.   

• Použiju instrukce pro popis cesty (běž doprava...) 
AJ 

(p.uč. Kolbaba) 
 

• In the town, Unit 4 exam 
 

• Orientuji se ve městě, písemkou si opakuji učivo 4. 
lekce 

• písemka je plánována ve čtvrtek 9. 12. 



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

 

• Plán on-line výuky ve dnech 6. – 8. 12. 
 

• 8:30 – 8:50 ranní setkání s celou třídou, pozdrav, adventní úkol, plán dne 

• 9:00 – 9:45 online přenos pouze pro tyto děti: Kubík, Adámek, Ina, Stelinka, Darek, Vašík J., Amálka K., Tom K., 
Domča, Anežka 

• 10:00 – 10:45 se připojí pouze: Tomík M., Klárka, Amálka O., Alička, Vašík P., Michalka, Lucinka P., Davča, Lucinka 
R.  

• 11:00 – 11:45 se připojí pouze: Gabča, Zojka, Sofinka, Adélka, Pepík a Kája. 
 

• Prosím, aby měly děti na online setkání ve skupinkách připravené všechny pomůcky do ČJ a M a pouzdro. 
Pokud nemají u sebe sešit, prosím, ať mají připravený papír.  

 
  

• Sledujte prosím Edookit tento týden každý den, důležité aktuální informace budu sdělovat Edookitem. 
 
 

• Děti, kt. byly 30.11. nebo 1.12. ve škole, nastupují do karantény od PO do ST. Ve čtvrtek se mohou vrátit do školy, 
pokud budou mít negativní PCR test. Děti, které mají doklad o prodělaném covidu v posledních 3 měsících, anebo 
chyběly ve škole 30.11. a 1.12., mohou do školy chodit celý týden, ale od pondělka do středy budou pravděpodobně 
s paní asistentkou a připojí se k on-line výuce. 
 

• V úterý mělo probíhat testování nadaných žáků. Momentálně zjišťuji, jak budeme v této situaci postupovat. Ozvu se, 
jak budu vědět. 
 

• Prosím rodiče, kteří ještě neměli třídní schůzky ve třech, aby se mi ozvali s návrhem termínu. Můžeme se dohodnout i 
na on-line setkání. 

 

Přeji dětem i rodičům krásný „mikulášský“ víkend a těším se v pondělí na 1. pokus o distanční výuku      . 

 
Marie Rybičková  

 


