
Týdenní plán pro 4. třídu: 28.2. - 4.3.2022 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

 
Opakování učiva 

 

 
Český jazyk 

 
Vzory podstatných jmen rodu středního 
a ženského – opakování. 

  

• Každý všední den čtu doma 20 min. 

• DÚ – Tv vysílání pro kluky na pátek 4.3.: 
Téma: „Škola budoucnosti“ – popiš, jak by 
vypadala ideální škola budoucnosti, jaké prostředky 
by tam mohli žáci, učitelé a rodiče využívat, jak by 
se tam lidé chovali atd. 
(Alespoň 6 vět, psát psacím písmem, bez chyb.) 

 

 
Náš svět 

Přírodověda 
 

 

 
• Opakování – vše, co jsme doposud 

probírali v přírodovědě: 
• živá a neživá příroda, třídění živé 

přírody, ekosystém, houby, rostliny 

• ve středu písemka na tato témata 
(děti se mohou učit ze sešitu, kde by 
měly mít podstatné informace) 

 
 

Anglický jazyk 
(p.uč. 

Laušmanová) 

    

• učebnice str. 51-53 
 

 

• Vypravím o kamarádovi - jeho volném čase i 
denním programu 



 
Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Time, Professions 

• 3. 3. - Písemné zkoušení učiva 6. 
lekce 
 

 

• Určuji anglicky kolik je hodin, pojmenovávám 
některá zaměstnání 
 

 
Informatika 

(p.uč. Šebesta) 

• V digitálním světě: Lajky na internetu 

• Diskuze a cvičení dle materiálů od Je-
den Svět ve škole (organizováno Člo-
věkem v tísni). 

 
• dozvědět se o tom, jak a proč lajky fungují  
• uvědomit si, že lajky nejsou odrazem naší 

offline reality  
• přemýšlet nad tím, že by počtům lajků neměl 

být přikládán příliš velký význam 

 

 
Důležité informace 

nejen 
pro rodiče: 

• V úterý v 1. hodině proběhne testování nadání u dětí, které se ho nemohly účastnit 
v prvním termínu. Prosím, aby se tyto děti dostavily do školy včas. 

• Den otevřených dveří – úterý od 8:25 do 12:00. 

• Noc s Andersenem proběhne ve škole 1.4. od 18 h do 2.4. 8 hodin. Za naši třídu se akce 
může účastnit 10 – 12 zástupců, pokud splní zadaná kritéria:  

➢ Vyberu si 1 z těchto autorů: Josef Lada, Jan Skácel. 
➢ Zjistím zajímavé informace o autorově životě a literárním díle a napíšu o autorovi referát, 

který bude mít alespoň 10 vět (můžeš psát i na počítači) a doplním i obrázkem – buď 
vytištěným nebo vlastní ilustrací. 

➢ Referát odevzdám nejpozději do pátku 18.3.  
➢ V případě, že zájemců bude hodně, bude mít přednost prvních 12 dětí, které referát 

odevzdají. Nemocné děti mohou samozřejmě referát poslat elektronicky. 

• V týdnu od 7. do 11.3. nás čekají jarní prázdniny. 
 

Přeji rodičům, dětem i našim milým asistentkám krásný víkend! 
Marie Rybičková 

 


