
               
 

 
0 6 . T Ý D E N N Í  P L Á N  

Třída: IV. A                        Datum: 10. 10. – 16. 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. 

    

Sloh – vypravování 
Dokážu povyprávět příběh podle 
osnovy. 

    

M 

Dělení 
Dělím bez obtíží v oboru malé 
násobilky 

    

Zaokrouhlování na desítky a stovky 
Umím zaokrouhlit číslo 51 na 
desítky, 786 na stovky. 

    

Převody jednotek délky a objemu 
Umím převést jednotky délky a 
objemu. 

    

G: úsečka, délka úsečky Narýsuji a změřím úsečku.     

AJ 
Komiks Space Explorers, úvod do L2 
Clothes (Oblečení) 

     

PŘ Byliny léčivé a jedovaté 
Uvedu příklad léčivé a jedovaté 
rostliny. 

    

VL Náš kraj 
Znám jméno kraje ve kterém žiji, 
krajské město. Dokážu říct 
charak.znaky našeho kraje. 

    

INF Malování  
Umím vybarvit určitou část 
obrázku, umím obrázek uložit do 
složky. 

    

 
HV 
TV 
VV 

 

Lidové písně Aktivně se zapojuji do hodiny.     

Hry s míčem – průpravná cvičení: 
přihrávky 

Znám pravidla bezpečného 
chování v TV. 

    

Lidská postava 
Snažím se vymýšlet kreativní 
nápady. 

    

Testy 11.10. PŘ – rozmanitost přírody, podmínky života 
13.10. M – zaokrouhlování na desítky a stovky 

Organizační 
záležitosti 

Pondělí 10.10. – sraz ve třídě 7:45 – v pondělí vedeme 1.hodinu ranní setkávání, kde 
předvedeme naše vystoupení. Je potřeba, aby žáci přišli dříve, abychom si stihli připravit 
věci. Oblečení – černé tričko/mikina, černé kalhoty/tepláky. 
 
 

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:                                      

 

 

   
 


