
               
 

 
1 5 . T Ý D E N N Í  P L Á N  
Třída: IV. A                        Datum: 19. 12. – 6. 1. 2023 

Předmět Co se učím Co mám umět 
Zvládl(a) 

JN Č O Ú 

ČJ 

Podstatná jména  
Určím bez obtíží mluvnické 
kategorie. 

    

Skloňování pod.jmen – rod střední Vyjmenuji vzory rodu středního.     

Sloh – popis věci 
Napíšu krátký popis vánočního 
dárku. 

    

M 

Čísla větší než 10 000 – písemné +,- 
Využívám písemné + a – v oboru 
čísel nad 10 000. 

    

Písemné dělení, dělení se zbytkem Znám postup písemného dělení.     

G: čtverec, obdélník, obvody 
Narýsuji čtverec, obdélník, určím 
jejich obvod 

    

AJ 

19.12. - 22.12.: Vánoční hodina; 
posloucháme koledy a bavíme se o 
Vánocích 
3.1. - 6.1.2023: L3 My bedroom (Můj 
pokoj): nová slovní zásoba (místnosti v 
domě a jejich vybavení, nábytek); 

Dokážu popsat svůj pokoj?     

PŘ Živočichové – charakteristika 
Umím rozdělit živočichy podle 
místa, kde žijí, podle stavby těla a 
podle toho, čím se živí. 

    

VL Opakování zeměpisné části učiva 
Orientuji se na mapě ČR, dokážu 
najít základní pojmy z oblasti 
pohoří, hor, řek, měst. 

    

INF Kód Dekóduji zašifrovaný text.     

HV 
TV 
VV 

Grónská písnička Aktivně se zapojuji do hodiny.     

Cvičení na stanovištích 
Znám pravidla bezpečného 
chování v TV. 

    

Ohňostroje Snažím se vymýšlet kreativní nápady.     

Testy  

Organizační 
záležitosti 

Středa 21.12. – třídnické hodiny (mít pouzdro), 3.-4.vyučovací hodinu vycházka do 
Kunovského lesa, krmení zvířat – přinést si drobnou potravu na krmení. Konec vyučování 
v 11:40h. 
Čtvrtek 22.12. – třídnické hodiny, vánoční přáníčka – přinést si vyrobená přáníčka pro 
ostatní, můžeš si přinést cukroví. Slavnostní oběd v 11:30h. 
Vánoční prázdniny 23.12. – 2.1. Výuka začíná 3.1.2023 
Bruslení 6.1.2023 – 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): 

 
 
 
 
 
 

 
Zapomněl/a jsem:  

 

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

 

 

   
 


