
TÝDENNÍ PLÁN 4.A
5. - 9. 12. 2022 - PRAVĚK

PŘEDMĚT CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK rozlišuji ohebné i neohebné
druhy

učebnice str. 40-43
pracovní sešit str. 33-35

MATEMATIKA dělíme jednomístným číslem 44-45
pracovní sešit str. 38-39

ANGLICKÝ JAZYK
AJ1

(Laušmanová)

Pondělí: Test Unit 3
Středa + čtvrtek: Popíšu svůj
rozvrh. Řeknu, kolik je hodin

Unit4:  What´s the time?
str. 60-63

ANGLICKÝ JAZYK
AJ2

(Špinarová)

Singing, drawing and having fun
The song Wellerman

Pracuji na písničce Wellerman.
Zpívám, kreslím, dobře se bavím.

(Hodinu budeme mít je ve středu.)

ANGLICKÝ JAZYK
AJ3

(Klepárníková)

Unit 3 Test Opakuji učivo 3.lekce a ověřím
si své znalosti v testu.

NÁŠ SVĚT
Umím popsat život v pravěku.

Znám nejstarší české pověsti.

České země v pravěku

příchod Slovanů

PRACOVNÍ ČINNOSTI
(Pavlíčková) Milá mamko, babičko,

pošli těsta maličko
perníčky si upečeme
pohodu si užijeme.

Rádi bychom si rádi udělali
ochutnávku různých perníkových
těst. Pokud perníčky pečete a máte
kousek těsta navíc, v pátek ho
přibalte vašemu čtvrťákovi.
Opravdu jen "na jeden plech".
Děkuji Veronika Pavlíčková.

JINÁ
SDĚLENÍ

Milí čtvrťáci,
máme před sebou další zkrácený týden, který nás přiblíží zase o krůček
blíž k Vánocům.  :)

Co nás čeká:
● v pondělí - čertovský šplh, mikulášská nadílka
● v úterý - plavání - vezměte si batůžek + pouzdro
● ve čtvrtek - ředitelské volno
● v pátek - pečení v pracovních činnostech



Připomínám:
● Ve středu od 7:30 probíhá doučování (tento týden

matematika)

VÝZVA (dobrovolná): S ohledem na poslední téma My a příroda kolem
nás - Pokud máte doma staré sešity, bloky apod. nebo jejich části, které
nepoužíváte, přineste je do školy na šmíráky, ať nemusíme používat
nové čisté papíry :)
Pokud máš doma zajímavou knížku o pravěku či nejstarších dějinách
českých zemí, přines nám ji do školy ukázat.

Těšíme se na Vás,
paní učitelka Anna Špinarová a pan učitel Adam Kapoun


