
Týdenní plán pro 4. třídu: 4.4. - 8.4.2022, 32. 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! 

• ČTVRTLETNÍ PÍSEMKA Z M BUDE V PONDĚLÍ 10.4. 

 
Český jazyk 

• Vzory podst. jmen rodu mužského – nové: 
předseda, soudce 

• Opakování vzorů podst. jmen rodu mužského 

• Opakování podst. jmen 

• Učebnice str. 80 – 84 

• Pracovní sešit str. 23 

• Každý všední den čtu doma 20 min. 

• DÚ na čtvrtek 7.4. - opiš do sešitu z učebnice na str. 
84 cvičení 6. 

• pokud nebudeš stíhat úkoly v pracovním sešitě, 
budeš je dokončovat za DÚ. 

• ČTVRTLETNÍ PÍSEMKA Z ČJ BUDE VE STŘEDU 12.4. 

 
Náš svět 

Přírodověda 

 

• Ekosystém les 

 

• houby, rostliny a živočichové žijící v lese 

• činnost člověka ve vztahu k lesu 

• orientace a bezpečné chování v lese 

Anglický jazyk 
(p.uč. 

Laušmanová) 

 

• přítomný průběhový čas, oblečení, počasí 

• str. 58-60 
 

 

• Popíšu, co kdo dělá.  

• Pojmenuju oblečení.  
 

Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Weather 
 

 

• Povídám o počasí 

• 7. 4. 2022 - písemka na učivo 7. lekce 
 



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

Milí rodiče, milé děti, 

• Vzhledem k mé absenci se učivo matematiky opět neposunulo vpřed. Příští týden tedy plánuji, že budeme hodně 
pracovat, jak v matematice, tak v českém jazyce. Nerada bych se dostala do skluzu. V přírodovědě se nabízí 
vycházka do lesa a na zahradě je také dost práce, ale příští týden opět zasedneme do lavic a budeme se učit a 
procvičovat češtinu a matematiku. Blíží se také čtvrtletí, takže se budeme připravovat na velké písemky, které 
plánuji 10.4. a 12.4. Děti opět dostanou „cvičnou písemku“, aby věděly, co je čeká. Vycházku a práci na 

zahradě si dopřejeme      v případě příznivého počasí v týdnu před Velikonocemi. 

• Od tohoto týdne se vracíme k běžnému rozvrhu, už nebude plavání. V úterý, čtvrtek a pátek bude bývat opět 
tělocvik. Pokud bude hezky, budeme cvičit na hřišti – prosím o vhodné oblečení a obuv na ven. 

• Omlouvám se dětem, které se přihlásily na Noc s Andersenem, že se nekoná v termínu. Náhradní termín se včas 
dozvíte. 

• Po Velikonocích se můžeme těšit na dvoudenní projekt „Voda, voděnka“, který bude mít naše třída ve středu a 
ve čtvrtek 20. – 21.4. Ve středu vyrazíme zkoumat vodu do terénu a ve čtvrtek vytvoříme „výstupy“ o vodě a 
budeme přitom spolupracovat napříč ročníky prvního stupně. 

• KPŠ Kamarád žádá o rodičovský příspěvek, který má být uhrazen během dubna. Peníze můžete poslat buď 
hotově mě (paní asistentce) anebo na uvedený účet. Pro jistotu přikládám kopii textu paní Weiglové, která KPŠ 
Kamarád předsedá: 

 
Vážení rodiče, 
tímto si Vás dovolujeme požádat o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou 

prosím proveďte během měsíce dubna prostřednictvím dětí u třídního učitele nebo jakoukoli částkou na účet č. 

260545971/0300. 

Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 
Financujeme (a zařizujeme) tyto aktivity na ZŠ a MŠ Deblín: 

• odměny pro děti oceněné jako Skokani roku a jejich fotky ve vestibulu školy 

• občerstvení při školních a obecních akcích 

• Zahradní slavnost na začátku školního roku 
• předplatné časopisů do všech tříd školy i školek 

• doprava na mimoškolní akce 

• projekt Edison - zahraniční studenti ve výuce 



Finanční podpora od Vás rodičů je pro naši činnost velmi důležitá, děkujeme. I když se vzhledem k celosvětové situaci v 
loňském roce svět zpomalil, doufáme, že se aktivity z minulých let opět zařadí do dění školy a k tomu bude i Váš příspěvek 

prospěšný. 

 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání 
mailu na kpskamarad@seznam.cz. Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití získaných finančních prostředků, 

podílet se na přípravě akcí a setkávání s vedením školy. 
Všichni noví členové jsou srdečně vítáni! 

 
za KPŠ Kamarád 

 
Markéta Weiglová 

předsedkyně 
 

Přeji rodičům, dětem i našim milým asistentkám krásný víkend. A Brigitce i Kristýnce moc děkuji za obětavou pomoc!      
Marie Rybičková 

 


