Týdenní plán pro 4. třídu: 9.5. – 13.5.2022, 37. týden

Předmět

Učivo

Hotovo
(cíl a co budu mít uděláno)

Matematika

•
•
•

Řešíme úlohy se zlomky
učebnice str. 72 – 75
pracovní sešit str. 24 - 27

• Děti si nosí 2 pravítka, ořezanou tužku a kružítko.
• DÚ na středu: pracovní sešit str. 25/5 – tj. otevři si i
učebnici na str. 73/6.

Český jazyk

•

Slovesa – pokračování: čas budoucí a minulý,
opakování, blahopřání, pozvánka
učebnice str. 91 – 98
pracovní sešit str. 27 - 30

•
•

Každý všední den čtu nahlas doma 20 min.
Tv vysílání pro VŠECHNY DĚTI na PÁ 20.5. na téma
POZVÁNKA.
- V učebnici ČJ na str. 98 si přečti „dolní“ žlutý
rámeček – jsou zde zadaná kritéria tvojí práce.
- Poté vytvoř pozvánku na akci, kterou si sám
vymyslíš. Hodnotí se splnění zadání (dle žlutého
rámečku) a výtvarné zpracování .

Ve středu bude písemka na ekosystém louka a
pastvina – opět půjde o „poznávačku“ – projděte
si poznávání živočichů a rostlin podle učebnice na
str. 34 - 39 a přečtěte si v učebnici zelený
rámeček na str. 39 dole.
Ekosystém louka a pastvina – dokončení
Ekosystém pole po str. 46 (živočichové už ne)

•

poznám a pojmenuji podle obrázků v učebnici
zástupce rostlin a živočichů žijících na lukách a
pastvinách
své znalosti prokážu na písemce ve středu 11.5.

•
•

Náš svět
Přírodověda

•

•
•

•

Anglický jazyk
(p.uč.
Laušmanová)
Anglický jazyk
(p.uč. Špinarová)

Důležité
informace nejen
pro rodiče:

• Seznámím se s učebnicí Bloggers 1
(děti dostanou nové učebnice, které budou mít až do
příštího roku)
•
•

I can talk about weather.
I use present continuous.

•

pondělí: test lekce 8 (počasí, popis činností, oblečení).

•
•

Umím mluvit o počasí.
Používám přítomný průběhový čas

Milí rodiče, milé děti,
Malé ohlédnutí za uplynulým týdnem:
• v úterý jsme měli ve škole návštěvu divadla ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky) – cenu 80 Kč jsme zaplatili z třídního
fondu. Myslím, že program plný pokusů měl u dětí velký úspěch.
• Noc s Andersenem se stala nocí s krojovanými . K našemu překvapení se tu sešla deblínská chasa a
připravovala hody, tož tu bylo veselo, ale chvilku jsme i spali .
A co nás čeká?
• Ve čt 12.5. bude na přání dětí v naší třídě „DEN RC MODELŮ A MAKE-UPU“
– děti si mohou vybrat, co si
přinesou .
• V pátek 13.5. by během první hodiny měla v naší třídě proběhnout „férová snídaně“, projekt je stále ve fázi
příprav, proto bližší informace budou až příští týden.
• Rovněž v pátek 13.5. nás čeká preventivní program „Dobrodružná cesta“
• 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.
• Školní focení na naplánováno na 8.- 9.6.
• Prosím, aby si děti důsledně zamykaly své šatní skříňky. Věci osobní potřeby si mohou odkládat buď tam nebo
do batohu.
Přeji rodičům, dětem i našim milým asistentkám krásný víkend.

Marie Rybičková

