
Týdenní plán pro 4. třídu: 11.4. - 13.4.2022, 33. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

           
 Opakování učiva 3. čtvrtletí 

 

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

• ČTVRTLETNÍ PÍSEMKA Z M BUDE V ÚTERÝ  26.4. 

 
Český jazyk 

• Opakování podst. jmen 

• Učebnice str. 80 – 84 

• Pracovní sešit str. 23 

• Každý všední den čtu doma 20 min. 

• DÚ - opiš do sešitu z učebnice na str. 84 cvičení 6 – 
zůstává pro ty, kdo zapomněly na pondělí 

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

• TV vysílání na téma Velikonoce: holky na pátek 
22.4., kluci na pátek 29.4. Kriteria: 8 vět, bez chyb. 

• ČTVRTLETNÍ PÍSEMKA Z ČJ BUDE VE STŘEDU 27.4. 

 
Náš svět 

Přírodověda 

 

• Ekosystém les 
 

• POKUD BUDE PĚKNÉ POČASÍ, VYRAZILI BYCHOM 
V ÚTERÝ VE 4.-6.H DO LESA, VEZMĚTE SI VHODNÉ 
OBLEČENÍ A OBUV A SEBOU JEN POMŮCKY DO 
INFORMATIKY, POUZDRO, SVAČINU, PITÍ, KLÍČE OD 
SKŘÍŇKY A ČIP NA OBĚD. 

• houby, rostliny a živočichové žijící v lese 

• činnost člověka ve vztahu k lesu 

• orientace a bezpečné chování v lese 

Anglický jazyk 
(p.uč. 

Laušmanová) 

 
 Velikonoce 

 

• Cíl: Vyprávím o Velikonocích. 



Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Weather and clothes 

 

• Vybírám v angličtině správné oblečení dle počasí. 

 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

Milí rodiče, milé děti, 

• Velké písemky odkládám z důvodu málo procvičeného učiva. Matematika v úterý 26.4., čeština ve středu 27.4. 

• V pondělí ve 3.-4. hodině si půjdeme připravit do kuchyňky něco dobrého velikonočního. Děti si mohou přinést 

zástěrky      . 

• V úterý bude informatika, poté vyrážíme zkoumat les. 

• Blíží se třídní schůzky ve třech. Ve školním kalendáři jsou plánovány od 19.4. do 29.4. Do středy Vám pošlu do 
školního gmailu dětí sdílenou tabulku, kde se budete moci zapisovat. Jakmile bude vytvořená, pošlu i zprávu do 
Edookitu. 

• Děti byly znovu poučeny o tom, že v prostorách školy i tělocvičny musí nosit vhodnou obuv. Pokud dětem 
povyrostly nožky, prosím o pořízení vhodné obuvi. Chození bez přezůvek je zakázáno z důvodu bezpečnosti. 
Dále je zakázáno jíst v hodinách, smí se jen pít.  

• 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. Oslavíme tak zároveň Den Země. 

• KPŠ Kamarád žádá o rodičovský příspěvek 150 Kč na rodinu, který má být uhrazen během dubna. Peníze 
můžete poslat buď hotově mě (paní asistentce) anebo na účet: 260545971/0300. 

• A na závěr to nejlepší: čekají nás VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY od 14. 4. do 18.4. 
 

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

Marie Rybičková 
 


