
               
 

 
0 9 . T Ý D E N N Í  P L Á N  
Třída: IV. A                        Datum: 7. 11. – 13. 11. 2022 

Předmět Co se učím Co mám umět 
Zvládl(a) 

JN Č O Ú 

ČJ 

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

Pády Bezpečně vyjmenuji všechny pády.     

Sloh – vzkaz Napíšu krátký vzkaz rodičům.     

M 

Porovnávání čísel do 10 000 
Dokážu porovnat dvě čísla v oboru 
0-10 000. 

    

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

    

Převody jednotek délky, objemu, 
hmotnosti 

Umím převést jednotky objemu a 
hmotnosti. 

    

G: rovnoběžky, kolmice 
Správně zapíšu vztah mezi dvěma 
rovnoběžkami, mezi dvěma 
kolmicemi 

    

AJ 

Dokončujeme L2 Clothes 
(Oblečení): opakujeme slovní 
zásobu a fráze; komiks (četba a 
překlad) 

     

PŘ Dřeviny – třídění a stavba dřevin 
Vyjmenuji 5 zástupců stromů 
listnatých, jehličnatých, ovocných. 

    

VL Moje vlast – ČR 
Znám jméno prezidenta ČR. 
Vyjmenuji 3 státní symboly ČR. 

    

INF Kreslení obrázku 
Do vlastního obrázku vložím 
stažený obrázek. 

    

 
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 10.11. JČ – vyjmenovaná slova po L a M a slova příbuzná 
 
 

Organizační 
záležitosti 

8.11. Návštěva Knihovny BBB – žáci si přinesou věci podle rozvrhu, do knihovny půjdeme 
během 3. a 4. vyučovací hodiny. 
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.  
 
 

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:                                      

 

 



   
 


