
Týdenní plán pro 4. třídu: 28.3. – 1.4.2022, 31. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

          Objevujeme velká čísla 

• učebnice str. 60 – 64 
          Geometrické konstrukce 

• učebnice str. 64 

• pracovní sešit str. 16 / 1, 2  

TÝDENNÍ PLÁN ZŮSTÁVÁ Z MINULÉHO TÝDNE 

• Děti si nosí 2 pravítka, z toho 1 trojúhelník s ryskou! 

 
Český jazyk 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského  
Vzor pán, hrad, muž, stroj 

• učebnice str. 74 – 79 

• pracovní sešit 16 - 19 

TÝDENNÍ PLÁN ZŮSTÁVÁ Z MINULÉHO TÝDNE 

• Každý všední den čtu doma 20 min. 

• TV vysílání na téma „Jarní příroda“ 

• děvčata, která ještě neodevzdala, odevzdají a 
odprezentují v úterý 29.3., kluci v PÁ 1.4. 

• kritéria: napíšu BEZ CHYB alespoň 8 vět o jarní přírodě, 
doplním ilustrací 

 
Náš svět 

Přírodověda 
 

 

 

• Živočichové, potravní vztahy organismů 

• učebnice str. 17 – 23 
 

 TÝDENNÍ PLÁN ZŮSTÁVÁ Z MINULÉHO TÝDNE 

• odvodím společné znaky živočichů 

• podle stavby těla rozeznám bezobratlé živočichy od 
obratlovců 

• 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. 56 - 57 

 

• Popíšu, jaké je počasí. Pojmenuji znaky jara.  



Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Reading a story, Special jobs 
 

 

• Vyhledávám informace v anglickém textu 
 

 

 
Informatika 

 

• práce se zvukem  
 
 

 

• zvukový výstup s vlastní tvorbou 

• děti si mohou přinést sluchátka a mobil 

 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

 
Milí rodiče, milé děti, 

• V uplynulém týdnu jsme hodně pracovali na školní zahradě. Kluci a některá děvčata společně vytvořili 2 velké záhony, další 
skupinka holek postavila s pomocí pana školníka krásný „Ještěrkovník“, jiná skupinka dívek opravila a vyčistila hmatový 
chodníček a další děti zasadily jedlé keře a staraly se o jejich zálivku. Ve čtvrtek jsme uklízeli ostřihané větve v ovocném 

sadu u školy. Ráda bych děti za veškerou práci velmi pochválila. Jejich pracovní zápal byl mimořádný      , snad nám vydrží  
i nadále, úkolů (podle projektu) máme na zahradě ještě poměrně dost. Budeme pokračovat v závislosti na počasí, takže 
hned v pondělí (kdy má být hezky) se na zahradu půjde ve 3.-4. hodině. Prosím, opět počítejte s tím, že se děti zašpiní. 
Mohou si přinést i pracovní rukavice, ale především ať mají vhodný oděv a boty pro práci na zahradě.  

• Práce na zahradě a skupinová práce v centrech jsou příčinou, že jsme opět nenaplnili týdenní plán. Učivo M, ČJ a 
přírodovědy tedy zůstává a věřím, že už se posuneme dál. 

• V úterý se můžete opět těšit na informatiku… 

• Poslední termín plavání je pátek 1.4. 

• Děti, které splnily podmínky účasti na Noci s Andersenem, mi přinesou vyplněnou přihlášku. 
 

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

 


