
Týdenní plán pro 4. třídu: 10.1. – 14.1. 2022 

 
Předmět 

 
Učivo 

Hotovo 
(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

• Opakování učiva 1. pololetí • Budeme opakovat látku k pololetní písemce – pošlu 
„zkušební písemku“ i chybějícím. 

• Pololetní písemka z M bude ve ST 12.1. 

• Do matematiky si pravidelně nosím PRAVÍTKO 
S RYSKOU, ořezanou tužku číslo 3 a gumu.  
 

 
Český jazyk 

• Vyjmenovaná slova po V a Z 

• učebnice str. 34 - 35 

• pracovní sešit str. 29 – 31 

• Opakování učiva o slovních druzích (ještě 
budeme pokračovat, nestihli jsme) 

• učebnice str. 40 – 42 

• pracovní sešit str. 33 – 35 

• Podstatná jména, pád číslo a rod u 
podstatných jmen 

• pracovní sešit str. 36 – 37 

• opakování učiva 1. pololetí 
 

• Tento týden uděluji dětem výjimku ze čtení. Nemusí 
každý den číst proto, aby se připravovaly na pololetní 
písemky do M a ČJ.  

• DÚ na úterý: vyjmenovaná slova po V zpaměti 

• Každý den si děti doma budou dokončovat práci 
v pracovním sešitě, pokud nestihnou vše ve škole. 

• Látku k písemce si zopakují pomocí „cvičné písemky“ (opět 
pošlu Edookitem). 

• Pololetní písemka z ČJ bude v PÁ 14.1. 

 
Náš svět 

•  „Vlastoručně“ napsaná kniha o ČR (dle 
zadaných témat).  

• V hodinách pracuji na své knize o ČR. Při jejím tvoření 
využívám vytištěné mapy, které jsem dostal/a. 

• Termín odevzdání knihy o ČR: středa 19.1. 

AJ 
(p.uč. 

Laušmanová) 

• Lekce 6: Just for fun! učebnice str. 40-41 
 

• Pojmenuji volnočasové aktivity. Popíšu, co rád/a a 
nerad/a dělám.  

AJ 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Telling the way 
 

 

• Popisuji cestu obcí 
 



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

 

• Od pondělí 3.1. se všechny děti testují na covid vždy v pondělí a ve čtvrtek. Mohou mít vlastní test. Pokud se 
nebudou chtít testovat, musí nosit roušku. Od 17.1. se testuje jen v pondělí. 

• Tento týden nás čeká mnoho práce s přípravou na pololetní písemky. Děti, které budou chybět, si písemky 
dopíšou nejlépe hned po návratu do školy.   

• Ve čtvrtek 6.1. jsme v naší třídě přivítali zkušenou lektorku Markétu Dobiášovou. Pomocí různých činností a her jsme 
se snažili podpořit spolupráci v našem třídním kolektivu. Program stál symbolických 30Kč, které jsem zaplatila 
z třídního fondu. Naše třída skvěle obstála například v odstranění nebezpečného „Plzáka Slizáka“ z naší třídní 
paluby. Děti prokázaly, že umí spolupracovat, domlouvat se, pomáhat si a být ohleduplné. Udělaly mi radost. Ještě 
musíme více zapracovat na přechodech ze hry a aktivit do ticha a zklidnění. Stále to některým trvá dlouho. Ale jsme 

na dobré cestě😊. 

• Prosím o kontrolu, zda mají děti v pořádku mazací tabulku, fix, hadřík a pravítko s ryskou. Každý den je 
několik dětí, kterým tyto základní pomůcky chybí. Velmi nás to zdržuje. Děkuji. 

• Odložené testování nadaných žáků, ke kterému se přihlásilo asi 10 dětí z naší třídy, se bude konat v době 
informatiky (2.- 3. vyuč. hod) v úterý 18.1. 

• Hodnocení ve všech předmětech je třeba uzavřít do ST 26.1., kdy bude pedagogická rada.  

• Vysvědčení za 1. pololetí se bude rozdávat v PO 31.1. 

• Pololetní prázdniny budou v PÁ 4.2. 

• Jarní prázdniny jsou až od 7.3. do 11.3. 
 
PS: Pokud Vás překvapilo, že tento týd. plán je 20. a minulý byl 18., je to z důvodu, že jsme se s ostatními učiteli 

usnesli, že se sjednotíme, protože min. týden každý nazýval jinak😊.   

 
Děkuji, že jste dočetli až do konce, a přeji rodičům, dětem i našim drahým asistentkám krásný víkend! 
 

   Marie Rybičková  

 


