
Týdenní plán pro 4. třídu: 25.4. - 29.4.2022, 35. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

           

• Opakování učiva 3. čtvrtletí 

• Rýsování: 

• učebnice po str. 67 

• pracovní sešit po str. 19 
 

 

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

• ČTVRTLETNÍ PÍSEMKA Z M BUDE V ÚTERÝ  26.4. 

• Děti budou potřebovat KRUŽÍTKO -pokud nemáte, 
prosím nejpozději do středy pořídit. 

 
Český jazyk 

• Opakování podst. jmen 

• Učebnice str. 85 

• Pracovní sešit po str. 23 

• Každý všední den čtu doma 20 min. 

• 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. 
Tématem písemky budou pouze vzory podstatných 
jmen rodu středního, ženského a mužského. Děti 
budou přiřazovat podst. jména ke vzorům a 
doplňovat i/y v koncovkách - ve slovech a větách. 

 

 
Náš svět 

Přírodověda 

 

• Ekosystém louka a pastvina 

• učebnice str. 34 - 40 
 

• rostliny a živočichové lup a pastvin 

• člověk a jeho vliv na louku a pastvinu 

• opakování učiva přírodovědy 

• v následujícím týdnu bude písemka z přírodovědy 
(na učivo v sešitě) 



Anglický jazyk 
(p.uč. 

Laušmanová) 

 

• učebnice str. 60-61 

 

• Napíšu pohlednici z prázdnin 

Anglický jazyk 
(p.uč. Kolbaba) 

 

• Clothes 

 

• Pojmenovávám v angličtině oblečení 

 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

Milí rodiče, milé děti, 
 

• Prožili jsme projektové dny. Děti si vyzkoušely různé aktivity, ušly kus cesty a užily si hry v mimořádně krásné 
přírodě v okolí retenční nádrže Slunná. Užitečné pro žáky bylo vyzkoušet si pracovat ve smíšených skupinách dětí 
z celého prvního stupně. Přestože hlavním tématem projektu byla VODA, myslím, že děti se učily především 

naslouchat přírodě a spolupracovat s ostatními. Projektovým dnům palec nahoru!       
 

• V tomto týdnu nás čekají 2 velké písemky: 
MATEMATIKA 
V pondělí plánuji zařadit do rozvrhu 2 hodiny matematiky (1. - 2. vyučovací h.), v úterý 1. hodinu budeme ještě 
opakovat, ve 2. hodině bude písemka (informatika z důvodu absence p.uč. Šebesty nebude, tak toho využijeme). 
Zájemce o doučování matematiky před písemkou zvu na úterý ráno v 7:30. 

 
       ČEŠTINA 
       Výuku ČJ plánuji posílit taktéž. V úterý bude 3. – 4.h ČJ a ve středu ještě 1.h ČJ. Opět ve druhé hodině bude písemka. 
       Děti, které potřebují pilovat češtinu, zvu na doučování ČJ ve středu ráno v 7:30. 
 

• Prosím rodiče, kteří se ještě nezapsali do sdílené tabulky na třídní schůzky, aby se buď dopsali, nebo mi napsali 
do Edookitu, kdy mohou přijít. Tabulku jsem rozšířila o dalších 8 termínů.  
 

• Náhradní termín Noci s Andersenem bude pravděpodobně 5.5. – 6.5.  
 

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


