
Týdenní plán pro 4. třídu: 36.6. – 10.6.2022, 41. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

• Zkoumáme kombinace a statistiku (zůstává) 

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

• Opakování učiva 4. třídy 

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

• PO 6.6. Velká opakovací písemka 
 

 
Český jazyk 

• Shoda přísudku s podmětem ( budeme dál 
procvičovat) 

• učebnice str. 103 - 106 

• pracovní sešit str. 32 – 36 

• opakování učiva 4. třídy 

• 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. 

• Ve ČT 9.6. Velká opakovací písemka 

 
Náš svět 

Přírodověda 

 

• Ekosystém rybník  
• poznám a pojmenuji podle obrázků v učebnici 

zástupce rostlin a živočichů rybníka 

• využiji svá pozorování rybníka k tvorbě plakátu 

Anglický jazyk 
(p.uč. Laušmanová) 

 

• Str.18-21 
 

• Pojmenuju školní věci, rozumím školním pokynům. 
Vytvořím komiks ze školy. 

Anglický jazyk 
(p.uč. Špinarová) 

 

•  
•  



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

Milí rodiče, milé děti, 

• Zahradní oslava naší třídy se odkládá na ÚT 21.6. z důvodu nejistého počasí. 

• Výlet naší třídy bude v pondělí 20.6. (bližší info později). 

• Ve ČT 6.6. se fotíme – prosím o 25 Kč na společnou fotku. Děti se mohou fotit i ve 
skupince, ale kolik je dětí ve skupince, tolikrát se vytiskne i fotka, proto se prosím 
s dětmi doma dohodněte. Každá další fotka stojí 25 Kč. 

• Balet Sněhurka 10.6. 
Info k baletu: 

-  V pátek 10.6. jsem hromadně nechala odhlásit celé třídě oběd. Prosím, aby si děti vzaly velkou svačinu a hlavně 
pití. Dále na sebe vhodné oblečení a s sebou kromě svačiny a pití také klíče od skříňky a pero. 

- Odjezd od školy je objednaným autobusem v 9:30 h, předpokládaný návrat ke škole je ve 14:15h. Poté děti 
odchází do klubka nebo domů. Autobus nebude nikde zastavovat. 

 
 

 


