
Týdenní plán pro 4. třídu: 30.5. – 3.6.2022, 40. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

• Zkoumáme kombinace a statistiku 

•  Učebnice str. 88 – 91, pracovní sešit str. 36 - 39 

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

• DÚ na středu: PS str. 38/11 

 
Český jazyk 

• Shoda přísudku s podmětem (zůstává z min. týdne, 
budeme dál procvičovat) 

• učebnice str. 103 - 106 

• pracovní sešit str. 32 - 36 

• Každý všední den čtu nahlas doma 20 min. 

• Tv vysílání pro VŠECHNY DĚTI na ČT 9.6. na téma 
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA (datum posouvám) 

• Vyber jakoukoli knihu (nemusí být s příběhem), 
která je pro Tebe osobně nejoblíbenější. Napiš o 
knize 8 vět. Nezapomeň uvést, proč máš zrovna 
tuto knihu oblíbenou. 

 
Náš svět 

Přírodověda 

• v pondělí 30.5. je poslední termín na fotosoutěž - 
možnost poslat fotky rostlin a živočichů z okolí 
lidských obydlí (vytištěné nebo elektronicky)  

• Okolí lidských obydlí – ve středu test (poznávačka) 

• Ekosystém rybník  

• poznám a pojmenuji podle obrázků v učebnici 
zástupce rostlin a živočichů lidských obydlí 

• své znalosti prokážu na písemce ve středu 25.5. 

• naplánuji a uskutečním vycházku k rybníku       

Anglický jazyk 
(p.uč. Laušmanová) 

 

• učebnice Bloggers 1 str.13-15 
• Pojmenuju měsíce, řeknu datum.  

• Hláskuju slova (spelling). 

Anglický jazyk 
(p.uč. Špinarová) 

 

• Test - Unit 8 (present continuous, weather, sea-
sons, clothes) 

• writing - Thursday and speaking - Monday 

• On Monday, you can bring your umbrellas  
 

• hodnocení mluvení - v pondělí - předpověď počasí ve 
skupinkách 

• Kdo chce, přineste si v pondělí deštník :) 

• test - ve čtvrtek - průběhový čas - ING, počasí, roční 
období, oblečení 

• NEZAPOMEŇTE SI NÁPOVĚDNÍČEK 



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

Milí rodiče, milé děti, 

Zahradní oslava naší třídy 7.6.2022 od 16:00 
Srdečně zveme rodiče, prarodiče, sourozence a další zájemce      na společnou zahradní oslavu naší třídy, při 

které Vám představíme náš třídní projekt Jedlá zahrada skrze všechny smysly      . 
             Prosím, zarezervujete si termín v kalendáři. Byla bych ráda, kdyby se akce zúčastnily všechny děti ze třídy…  
  

Balet Sněhurka 10.6. 

V pátek 10.6. jsem hromadně nechala odhlásit celé třídě oběd. Prosím, aby si děti vzaly velkou svačinu a hlavně pití. 
Mohou si také vzít kapesné na zmrzlinu (pokud vyjde čas). 
Prosím děti, které ještě nezaplatily 250Kč za lístek, aby tak učinily nejpozději v pondělí 30.5. Cena za dětskou zpáteční 
jízdenku by měla být do 100Kč. Jízdné zaplatíme z třídního fondu. V příštím týdnu pošlu návratky. 
 
Dále posílám opravený itinerář cesty: 
Deblín odjezd autobusu: 9:08 
Tišnov příjezd autobusu: 9:20 
Tišnov odjezd vlaku: 9:29 
Brno hlavní nádraží: 10:06 
Poté půjdeme pěšky do Janáčkova divadla. Představení začíná v 11:00. Trvá 2h a 10 min (se 2 přestávkami) 
            Zpáteční cesta: 
Odjezd vlaku z Brna hl.n.: 14:23 
Příjezd vlaku do Tišnova: 14:59 
Odjezd autobusu do Deblína: 15:06 
Návrat do Deblína na zastávku Ob.ú.: 15:22 

Předpokládaný návrat do školy: 15:30. 
 
Prosím rodiče dětí z Tišnova a jeho blízkého okolí: zvažte, jestli by dítě nemohlo přistoupit do vlaku až v Tišnově (a zpět 
zase vystoupit v Tišnově). Pokud byste tuto možnost využili, potřebuji písemnou informaci v Edookitu.  

Pokud by se někdo další rád připojil, máme LÍSTKY NAVÍC     . 
Přeji rodičům, dětem i našim drahým asistentkám krásný víkend!!! M. Rybičková 



 


