
Týdenní plán pro 4. třídu: 2.5. – 6.5.2022, 36. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

           

• Geometrie 
 

 

• Děti si nosí 2 pravítka, ořezanou tužku a kružítko. 

 
Český jazyk 

 

• Slovesa 

 

• Každý všední den čtu nahlas doma 20 min. 
 

 
Náš svět 

Přírodověda 

 

• Ve středu bude písemka na ekosystém les – 
projděte si poznávání živočichů a rostlin lesa 
(podle učebnice) a přečtěte si v učebnici zelené 
rámečky k této kapitole. 

• Ekosystém louka a pastvina - pokračování 
 

 

• poznám a pojmenuji podle obrázků v učebnici 
zástupce lesních rostlin a živočichů 

• své znalosti o lese prokážu na písemce 

Anglický jazyk 
(p.uč. 

Laušmanová) 

 

• str.61-63 
 

 

• Čtu příběh o dobrodružství. (str.61). Zopakuju si 
lekci 8 (počasí, popis činností, oblečení). 

 

Anglický jazyk 
(p.uč. Špinarová) 

 

• Meeting a new teacher  

• This is me 
 

 

• Seznámení se s novou paní učitelkou.  

• Povídání o sobě 



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

  
Milí rodiče, milé děti, 

 

• Ráda bych celou třídu pochválila za poctivou přípravu na velké písemky a mimořádně zdařilá Tv vysílání na téma 

Velikonoce. Gratuluji jak dětem, tak rodičům      . 
 

• V Českém jazyce nás čeká do konce školního roku ještě dost práce, v matematice už máme stěžejní cíle za celý 
školní rok splněny (podle ŠVP). Vzhledem k mnoha úkolům na zahradě, jsme se s paní asistentkou rozhodly, že 
budeme ranní hodiny věnovat ČJ a M (samozřejmě AJ bude podle rozvrhu) a poté se budeme dělit do 2 skupin: 
jedna zůstane ve třídě, druhá bude na zahradě. Skupiny se budou pravidelně střídat. Prosím, aby děti měly až 
do konce školního roku ve skříňkách oblečení na zahradu (které si mohou zašpinit) a ideálně i vhodnou obuv a 
pracovní rukavice – dle Vašeho uvážení. Práce na zahradě samozřejmě bude záviset na počasí. 

 

• Náhradní termín Noci s Andersenem bude 5.5. – 6.5. Bližší informace dostanou děti spolu s přihláškou během 
příštího týdne.  

 

• Prosím, aby si děti důsledně zamykaly své šatní skříňky. Věci osobní potřeby si mohou odkládat buď tam nebo 
do batohu.  
 

• Skupina angličtinářů, která měla p. učitele Kolbabu, se může od května těšit na paní učitelku Aničku Špinarovou. 
 

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


