
Týdenní plán pro 4. třídu: 14.3. - 18.3.2022, 29. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

          Pracujeme s daty 

• učebnice str. 58 – 59 

• prac. sešit str. 14 – 15 
          Objevujeme velká čísla 

• učebnice str. 60 

• DÚ na pátek: do sešitu matematiky zapiš do 
sloupce pod sebe číslice – učebnice str. 60, 
cvičení 4 

 
Český jazyk 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského  

• učebnice str. 71 – 73 
Rod mužský životný a rod mužský neživotný 

• učebnice str. 54 dole (žluté rámečky) 

• pracovní sešit str. 15 
Vzor pán 

• učebnice str. 74 – 75 

• pracovní sešit 16 
Opakování vzorů podst. jmen rodu středního a 
ženského.  

  

• Každý všední den čtu doma 20 min. 

• DÚ na čtvrtek: opiš do sešitu ČJ 1 z učebnice 
na str. 75 cv. 6, slova napiš ve správném tvaru, 
urči pád a podle něj se rozhodni, zda napíšeš 
v koncovce i, í / y, ý. 

 
Náš svět 

Přírodověda 
 

 

 
• Živočichové, potravní vztahy organismů 

• učebnice str. 17 - 23 

• odvodím společné znaky živočichů 

• podle stavby těla rozeznám bezobratlé živočichy od 
obratlovvů 

• popíšu základní charakteristické znaky obratlovců (ryb, 
obojživelníků, plazů, ptáků a savců 

• uvedu příklad býložravce, masožravce a všežravce, 
vysvětlím, co je to potravní řetězec 



Anglický 
jazyk 
(p.uč. 

Laušmanová) 

    

• učebnice str. 54 - 55 
 

 

• Popíšu svůj denní program i program svého kama-
ráda. 

Anglický 
jazyk 
(p.uč. 

Kolbaba) 

 

• What do you do? 
 

 

• Povídáme si o tom, co děláme. 
 

 
Důležité 

informace 
nejen 

pro rodiče: 

• V úterý 15.3. nebude informatika, pan učitel Šebesta má jiné pracovní povinnosti, náhradní INF bude 
22.3. 

• Další termíny plaveckého výcviku naší třídy jsou 18.3., 25.3. a 1.4. 

• Noc s Andersenem proběhne ve škole z pátku 1.4. (od 18 h) na sobotu 2.4. (do 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 jeho literárním díle. Poté 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. 
 

Přeji rodičům, dětem i našim milým asistentkám krásný víkend a skvělé jarní prázdniny! 
Marie Rybičková 

 


