
               
 

 
1 0 . T Ý D E N N Í  P L Á N  

Třída: IV. A                        Datum: 14. 11. – 20. 11. 2022 

Předmět Co se učím Co mám umět 
Zvládl(a) 

JN Č O Ú 

ČJ 

VS po P a slova příbuzná 
K VS po P správně přiřadím 
příbuzné slovo. 

    

VS po S a slova příbuzná Umím vyjmenovat řadu VS po S.     

Vypravování – osnova 
Dokážu vymyslet osnovu příběhu 
podle obrázku. 

    

M 

Sčítání a odčítání do 10 000 
Dovedu sčítat a odčítat příklady 
typu 7300+400, 2900-1200 

    

Zaokrouhlování čísel do 10 000 Znám princip zaokrouhlování.     

G: kružnice 
Narýsuji pomocí kružítka kružnici. 
Vím, co znamená poloměr 
kružnice. 

    

AJ 

Dokončení a opakování L2: slovní 
zásoba oblečení, roční období, 
fráze: "Já dnes nosím/mám 
oblečené..." 

Dovedu říct, jaké oblečení mám 
dnes na sobě já, jaké spolužák. 
Dokážu vyjmenovat roční období. 
 

    

PŘ Stromy a keře 
Podle obrázku dokážu pojmenovat 
4 listnaté stromy a 4 keře. 

    

VL ČR – povrch, vodstvo 
Na mapě ukážu pohraniční pohoří. 
Najdu na mapě velké řeky a 
pojmenuji je. 

    

INF Psaní na klávesnici 
Napíšu krátký text, orientuji se na 
klávesnici. 

    

 
HV 
TV 
VV 

Zpěv – písničky na přání Aktivně se zapojuji do hodiny.     

Gymnastika – skok přes bednu, kozu 
Znám pravidla bezpečného 
chování v TV. 

    

Houby Snažím se vymýšlet kreativní nápady.     

Testy 15.11. M – I.čtvrtletní písemná práce (počítání do 1000, násobení, dělení, zaokrouhlování, 
slovní úloha, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, písemné počítání pod sebou, G: 
přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky). 
16.11. AJ - test L2 (slovní zásoba + fráze "dnes mám oblečené...") 
18.11. JČ – I.čtvrtletní písemná práce (párové souhlásky, VS po B, L, M a slova příbuzná, 
slova s podobným významem, opačným významem, slova jednoznačná/mnohoznačná, slovní 
druhy, mluvnické kategorie u pod.jmen a sloves)w 

Organizační 
záležitosti 

21.11. Dopravní hřiště – žáci 4.ročníku mají v ŠVP dopravní výchovu, na dopravní hřiště si každý musí 
přinést vlastní cyklistickou přilbu. Píši Vám to s předstihem, abyste měli prostor pro obstarání přilby. 
22.11. Třídní schůzky 
1.12. Vánoční dílničky (15:30 – 17:30h.) 

Jiná sdělení 
(tř.učitelky, 

rodičů): 

Knižní katalogy - objednávky z těchto katalogů odevzdat TU do 25.11., s objednávkou prosím přinést i 
peníze. 
Příspěvek SRPŠ - pro školní rok 2022/23 byl stanoven příspěvek 300,- Kč/dítě. Prosím o přinesení 
příspěvku do konce listopadu (pokud má rodič více dětí, může posílat v etapách např. po měsíci, 
nejpozději do konce kalendářního roku). Děkuji. 
 
 

 
Zapomněl/a jsem:  

 

 Podpis rodičů (přečíst o víkendu a podepsat): 
 
Přečteno:                                                                                                                    Vyhodnoceno:                                      

 

 



   
 


