
Týdenní plán pro 4. třídu: 20.6. – 24.6.2022, 43. týden 

 

 
Předmět 

 
Učivo 

 
Hotovo 

(cíl a co budu mít uděláno) 

 
Matematika 

• Opakování učiva 4. třídy  

 
Český jazyk 

• opakování učiva 4. třídy 
 

• Každý všední den čtu nahlas doma 20 min. 
 

 
Náš svět 

Přírodověda 

 

• Mimořádné události v přírodě 

• Závěrečné opakování  

• Učebnice str. 71 - 75 

 
 

Anglický jazyk 
(p.uč. Laušmanová) 

 

• Holidays 
• Popíšu svoje plány na prázdniny, použiju slovíčka 

pro popis prázdnin 

Anglický jazyk 
(p.uč. Špinarová) 

 

• Revision  
• Opakování učiva 4. ročníku 



 
Důležité 

informace nejen 
pro rodiče: 

Milí rodiče, milé děti, 
 

• Prosím, aby děti v pondělí 21.6. přinesly učebnice: ČJ, M, Přírodověda.  

• Dále prosím, aby si v pondělí a úterý přinesly aktovky a třeba i nějaké igelitové tašky – budou 
odnášet spoustu věcí ze školy. Pokud v úterý dorazíte autem, bylo by dobré dětem pomoci věci 
odvézt.  

• V pondělí 20.6. a v úterý 21.6. budeme pracovat na zahradě – děti si vezmou vhodné oblečení a 
obuv. 

• V úterý 21.6. dětem odpadá 6. vyučovací hodina! Končíme ve 12:50. 

• V úterý 21.6. od 17 h jste srdečně zváni na oslavu Jedlé zahrady. Pokud by někdo z dětí chtěl 
pomoci s přípravami, ať přijde v 16 h do třídy. Ostatní prosím, aby přišli v 17 h do učebny 4. 

třídy. Pokud byste chtěli přinést něco dobrého, budeme velice rádi😊. 

• Ve středu 22.6. pořádá žákovský parlament benefiční snídani pro Ukrajinu. Opět můžete poslat 
něco dobrého. Zároveň si děti mohou něco dobrého koupit – pokud uznáte za vhodné, dejte jim 
s sebou penízky. 

• Zveme Vás do školy na prezentaci třídních projektů ve čtvrtek 23.6. od 16 h. Počítejte prosím 
s tím, že celá třída bude ve škole i odpoledne… 

• Výlet naší třídy bude v pátek 24.6. (Bližší informace pošlu v pondělí, ale předpokládaný návrat 
bude v 15h). 

• Pokud jste ještě nezaplatili fotky, prosím o zaslání peněz v pondělí 20.6. 

• V PO 27.6. organizuje naše třída dopravní hřiště pro mateřské školky. 
 
 
S pozdravem 
M.Rybičková 

 


