
               
 

 
0 7 . T Ý D E N N Í  P L Á N  

Třída: IV. A                        Datum: 17. 10. – 23. 10. 2022 

Předmět Co se učím Co mám umět 
Zvládl(a) 

JN Č O Ú 

ČJ 

Vyjmenovaná slova po L, slova 
příbuzná 

Dokážu k příbuznému slovu říct VS 
po L. 

    

Vyjmenovaná slova po M, slova 
příbuzná 

Umím bez obtíží vyjmenovat řadu 
VS po M. 

    

Sloh – vypravování 
Dokážu povyprávět příběh podle 
osnovy. 

    

M 

Dělení 
Dělím bez obtíží v oboru malé 
násobilky 

    

Počítání do 1000 
Umím samostatně vytvořit zápis, 
výpočet a odpověď u slovní úlohy 

    

Převody jednotek délky, objemu, 
hmotnosti 

Umím převést jednotky objemu a 
hmotnosti. 

    

G: rovinné útvary 
Pojmenuji správně čtverec, 
obdélník,  trojúhelník 

    

AJ 
Lekce 2 Clothes (Oblečení): slovní 
zásoba (oblečení, roční období); 
aktivity mluvení a poslech 

     

PŘ Život bylin a příprava na zimu 
Vyjmenuji podzemní části rostlin, 
v nichž některé rostliny přezimují. 

    

VL Náš kraj 
Dokážu v mapě ČR určit světové 
strany. 

    

INF Malování  Umím zkopírovat část obrázku.     

 
HV 
TV 
VV 

 

Lidové písně, písně umělé Aktivně se zapojuji do hodiny.     

Atletika – hod míčkem 
Znám pravidla bezpečného 
chování v TV. 

    

Halloween 
Snažím se vymýšlet kreativní 
nápady. 

    

Testy 19.10. M – opakování z geometrie (bod, přímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky) 
20.10. JČ – VS po B 

Organizační 
záležitosti 

BRUSLENÍ – pátek 21. 10., sraz v 7:50h. před školou. S sebou: brusle, lyžařská přilba, lyžařské 
rukavice, oblečení – raději více vrstev, svačina, pití, čip, pouzdro. 
 
 

Jiná sdělení 
(tř.učitelky, 

rodičů): 

MATEMATIKA-G:  rovné pravítko, pravítko trojúhelník. pravoúhlý, kružítko. 

Přinést gumovací folii A5. 
 
MATEMATIKA – NAUČIT SE PAMĚTNĚ NÁSOBILKU. 
JAZYK ČESKÝ – NAUČIT SE BEZPEČNĚ ŘADY VS. 
 
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:                                      

 

 



   
 


