
Týdenní plán 21. 11. – 25. 11. 2022 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

21/11 

 

Vyjmenovaná slova po M – 

opakování (PL – řada VS, 

slova příbuzná, význam slov) 

 

Vyjmenovaná slova po P 

- píseň O pyšném netopýrovi 

- uč, str. 42/cv. 12 společně 

- rozdíly v psaní y/i do sešitu 

 

ČT, str. 45, ČT, str. 53 – 54  

Přísloví, rčení; Pověst 

Drak na brněnské radnici  

 

 

Zapisujeme zlomky 

- úvod do učiva o zlomcích 

- příklady z praktického života, 

žáci řeší na tabulky, dělí koláč, 

pizzu, čokoládu, bonbony 

- uč, str. 36, 37/cv. 2, 6, 7, 8, 10 

 

 

 

 

  

Tělesná výchova 

Pohybové hry v lese 

Hledání pokladu😊 

 

Čtvrtek 24/11 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

„Lotrando a Zubejda“ 

- poučení o bezpečnosti při 

jízdě MHD a při pobytu 

v divadle; společenská etiketa 

 

 

ÚT 

22/11 

 

Vyjmenovaná slova po P 

- řady VS po B, L, M, P 

- rozdíly v psaní y/i (ústně) 

- uč, str. 43 ústně, kartičky 

- PS, str. 31 

- dobble s VS po P 

 

 

Zapisujeme zlomky 

- rozcvička tabulky 

- praktická manipulace 

s fazolkami (výpočet části)  

 

Vyvození zápisu zlomku 

uč, str. 36, 37/ cv. 1, 11 

 

- PS, str. 31/ 4, 5, 6 

 

 

 

Tělesná výchova 

Gymnastika 

- kotoul vpřed, vzad 

- přemet stranou, kolébka 

- cvičení se stuhami 

 

Pracovní činnosti 

- výroba svíček, poučení o BOZ 

- vyhodnocení a výběr 

prací do soutěže 

„Ve zlínských uličkách“ 

 



 

ST 

23/11 

 

Vyjmenovaná slova po S 

- řada VS po S, význam slov, 

slova příbuzná, rozdíly v psaní 

- uč, str. 44 ústně, kartičky 

- rozdíly v psaní y/i do sešitu 

- PS, str. 32 

 

ČTENÍ – ČT, str. 55 – 57   
MEZI PODZIMEM A ZIMOU 

 

 

Geometrie 

Vlastnosti čtyřúhelníků 

- v sešitu GEO doplníme zápisy 

vlastností čtyřúhelníků 

 

Zapisujeme zlomky 

- uč, str. 36, 37/ cv. 3, 9 

- PS, str. 30/1, 2, 31/3 

 

 

PŘ Živá příroda od 

podzimu do zimy 

Rostliny našich lesů 

- uč, str. 18 – 21 

- Keřové patro 

- Stromové patro 

- zápis do sešitu PŘ  

 

 

Hudební výchova 

Téma: Paměť 

- píseň Hory, doly, černý les, 

Išla Marina, Voděnka studená 

- základní polkový krok 

v kruhu, ve dvojici 

- rytmická cvičení 

- délka not 

 

ČT 

24/11 

 

Vyjmenovaná slova po P, S 

- opakování 

- PL (řada VS, význam 

slov, slova příbuzná) 

- diktát uč, str. 44/23a) 

- dobble s VS po S 

 

 

Zapisujeme zlomky 

- procvičování v sešitu MA-š 

- gradované karty 

 

VL nebude 

Domácí procvičování 

 

 Mapy a plány 

Orientace v krajině 

- PL, str. 12, 13 

(z minulé hodiny) 

 

 

Divadelní představení 

„Lotrando a Zubejda“ 

- Městské divadlo Zlín 

- 3. a 5. VH, cena 80,-/žák 

- potřebujeme vhodný oděv, 

dva lístky na MHD (kartičku) 

- návrat na oběd a do ŠD 

 

 

PÁ 

25/11 

 

 

 

 

První dvě vyučovací hodiny třídnické 

  

Výtvarná výchova 

„Třídní ekokodex“ 

- skupinová práce, koláž, 

tempera na velký formát  

- obrázky z katalogů, časopisů – 

péče o domácí mazlíčky, o 

pokojové rostliny, spotřeba 

energie, třídění odpadu zdravá 

strava, příroda apod. 

 

 


