
 

Týdenní plán 5. – 9. 12. 2022 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

5/12 

 

Slovní druhy 

Opakování řady SD 

a jejich definic – kartičky 

 

Podstatná jména 

- uč, str. 49 ústně 

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 1 

- PS, str. 35 

 

ČT, str. 62 – 63  

Karel Jaromír Erben: 

Hoj, ty Štědrý večere 

Božena Šimková: Prosinec 

- společné čtení a zápis ČT/SL 

 

 

Rozcvička 

Násobení a dělení do 100 

- zamrzlík 

 

Zapisujeme zlomky 

- PS, str. 33/12, 13 

 

Vyřeším grafy 

a sestavím rovnice 

- PS, str. 32/10, 33/11 

 

Procvičujeme zlomky 

- PL Hravý početník 

- ind. Kolíčkové karty 

 

  

Tělesná výchova 

Základy atletiky 

- běžecká abeceda 

- terénní běh 

- hod na cíl 

 

Úterý, středa, čtvrtek 

GEOMETRIE 

- nosíme navíc sešit 

a rýsovací potřeby 

 

Ve středu a ve čtvrtek proběhne 

kontrola sešitů a složek do 

přírodovědy a vlastivědy. 

 

 

ÚT 

6/12 

 

Slovní druhy 

Přídavná jména 

- uč, str. 50 ústně  

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 3 

- PS, str. 36 

 

Svatý Mikuláš 

- historická postava a tradice 

- čtení z knihy D. Šottnerové: 

Lidové tradice 

 

Rozcvička 

Sčítání a odčítání do 1000 

- tabulky, uč, str. 39/22, 23 

 

Geometrie 

Rýsujeme 

- podle uč, str. 40/1, 2, 3, 4 

do sešitu GEOMETRIE 

- podle uč, str. 40/5, 6 

do PS, str. 34/1, 2  

 

 

 

Tělesná výchova 

Atletika 

- běžecká abeceda 

- hod do dálky 

- hod na cíl 

 

Pracovní činnosti 

- vánoční dekorace třídy 

- výroba vánočních přání 

- nůžky, lepidlo 

 



 

ST 

7/12 

 

Slovní druhy 

Zájmena 

- uč, str. 51 ústně 

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 3 

- PS, str. 37 první polovina 

 

ČTENÍ – ČT, str. 64 – 68     

Zdeněk Svěrák: Jak šel 

Radovan s tatínkem na jmelí 

- společné čtení a zápis ČT/SL 

 

 

Rozcvička 

Tangramy (barevné 

i černobílé šablony) 

 

Geometrie 

Rýsujeme 

- podle uč, str. 41/7, 8, 9 

do PS, str. 34/3, 35/4, 5 

 

 

PŘ Živá příroda od 

podzimu do zimy 

Živočichové 

– opakování 

(poznávačka) 

 

Příroda v zimě 

- uč, str. 27 – 28  

- zápis do sešitu PŘ 

- PL na procvičování 

(z minulé hodiny) 

 

 

Hudební výchova 

Téma: Mikuláš a Vánoce 

- píseň Velký rej (zpěv, 

tanec mazurky s okýnkem) 

- Písnička pro čerta 

- Ďábelské počasí 

 

Poslech: 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

Opakování poslechů 

z minulých hodin 

 

 

ČT 

8/12 

 

Slovní druhy 

Číslovky 

- uč, str. 52 - ústně 

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 2 

- PS, str. 37 druhá polovina 

 

Rýsujeme 

- podle uč, str. 42/14 

do PS, str. 35/6 

 

Procvičujeme zlomky 

Finanční gramotnost 

- slovní úlohy z Hravého 

početníku pro 4. ročník 

 

 

VL Povrch ČR 

– opakování ústní 

 

 Povrch ČR 

- uč, str. 24 – 27  

- společná práce  

- PS, str. 12, 13 

domácí procvičování 

   

 

Tělesná výchova 

- adventní pohybové hry v lese 

- motivované honičky 

- „na Barborky“ 

- „na barvy“ 

 

 

PÁ 

9/12 

 

 

Diktát - PS, str. 34/23 

 

Slovní druhy 

Slovesa  

- uč, str. 53 ústně 

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 2 

- PS, str. 38 

 

 

Procvičujeme zlomky 

Finanční gramotnost 

- slovní úlohy z Hravého 

početníku pro 4. ročník 

 

 

  

Výtvarná výchova 

- vánoční výzdoba třídy 

- závěsné textilní dekorace 

(výplň a zašití okraje) 

- dokončení vánočních přání 

 


