
Týdenní plán 14. 11. – 18. 11. 2022 

 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

14/11 

 

Slohová cvičení: 

Psaní dopisu 

- uč, str. 41 ústně 

- 41/7 práce ve dvojicích 

 

ČT, str. 45 - 47 

Jiří Žáček: Domov 

Přísloví a rčení – do ČJ/ČT 

Martina Drijverová: Obydlí 

Pavel Augusta, František 

Honzák: Naše vlast 

 

 

Dramatizace Lesoně 

 

Rovnice z hadů a šipkových 

grafů – gradované karty 

 

Procvičování 

- zaokrouhlování čísel na 

desítky, stovky, tisíce 

- písemné operace 

- pamětné operace 

- porovnávání čísel 

 

  

Tělesná výchova 

Pohybové hry v lese 

 

 

ÚT 

15/11 

 

Čtvrtletní písemná práce 

 

 

Procvičování 

- zaokrouhlování čísel na 

desítky, stovky, tisíce 

- písemné operace 

- pamětné operace 

- porovnávání čísel 

 

Dělení se zbytkem 

 

 

VL Mapy a plány 

- procvičování 

 

Orientace v krajině 

- uč, str. 20 – 21 

- zápis do sešitu VL 

- praktická činnost: 

zorientování mapy 

pomocí kompasu 

- PL, str.  12, 13 

 

 

Tělesná výchova 

Gymnastika 

- kotoul vpřed, vzad 

- přemet stranou 

- kolébka 

- kladina 

Rytmická gymnastika 

- cvičení se stuhami 



 

ST 

16/11 

 

Vyjmenovaná slova po M 

- Vymydlená písnička 

- uč, str. 40 ústně 

- rozdíly v psaní y/i do ČJ-š  

- PS, str. 30 

  

 

 

ČTENÍ – ČT, str. 48 – 51   

Ilona Borská: O podivných 

adresách – společné čtení 

- zápis do sešitu ČJ-ČT 

 

 

Čtvrtletní písemná práce 

 

 

 

PŘ Živá příroda od 

podzimu do zimy 

1. Ekosystém les 

2. Rostliny našich 

lesů – uč, str. 18 – 21 

- zápis do sešitu PŘ  

 

 

Hudební výchova 

Téma: Koncert 

- píseň Hory, doly, černý les, 

Išla Marina 

- opakování poslechových 

skladeb, nové: ukázka čínské 

hudby, ukázka hudby afrických 

domorodců, vodní bubny, 

ukázka indiánské hudby 

 

 

 

ČT 

17/11 

 

Státní svátek 

 

 

 

PÁ 

18/11 

 

 

Vyjmenovaná slova po B, L, 

M - opakování 

- diktát z učebnice (rozdíly 

v psaní y/i – zákeřné dvojice) 

 

 

 

GEOMETRIE 

- PS, str. 28/7 

 

12. Čtyřúhelníky 

- čtverec, kosočtverec, 

rovnoběžník, lichoběžník ve 

čtvercové mříži 

- do sešitu Geo 

- zkoumáme vlastnosti 

čtyřúhelníků 

  

Výtvarná výchova 

„Ve zlínských uličkách“ 

- výtvarná soutěž (knihovna) 
Namalujte místo, které se vám ve Zlíně líbí 

ze všech nejvíc, nebo takové, které jinde 

nenajdete. 

Obrázky budou vystaveny v knihovně 

v sobotu 3. prosince 2022 u příležitosti 

Dne pro dětskou knihu. 

Návštěvníci vyberou tři nejlepší, které budou 

odměněny cenami a krásnými knihami. 

Jeden obrázek vybere a odmění také maskot 

dětského oddělení, kocour Miloš. 

 

 

https://www.kfbz.cz/den-pro-detskou-knihu-2022

