
 

Týdenní plán 12. – 16. 12. 2022 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

12/12 

 

Slohová cvičení 

Vánoční přání – text  

 

Slovní druhy: Příslovce 

- uč, str. 55 ústně 

- do sešitu ČJ-š 

definice, cv. 2a) 

- PS, str. 38 

 

ČT, str. 62  

Karel Jaromír Erben: 

Hoj, ty Štědrý večere 

- přednes básně zpaměti 

 

 

Rozcvička 

Násobení a dělení do 100 

 

Kombinujeme 

- uč, str. 43/22 do PS, str. 36/8 

 

Vyřeším grafy 

a sestavím rovnice 

- uč, str. 43/23 do PS 37/10 

 

Vytvořím graf podle zadání 

- uč, str. 43/24 do PS 37/11 

 

  

Tělesná výchova 

Základy atletiky 

- různé způsoby pohybu 

- PH „dědečku, vstávej“, 

„na Barborky“, 

„na barvy“ 

„na chlupatého čerta“ 

„chyť čertovi ocas“ 

 

 

 

 

ÚT 

13/12 

 

Slovní druhy 

Předložky 

- uč, str. 56 ústně  

- do sešitu ČJ-š 

definice, cv. 3a) 

- PS, str. 39 

 

Svatá Lucie 

- historická postava a tradice 

- čtení z knihy D. Šottnerové: 

Lidové tradice 

 

 

Rozcvička 

Slovní úlohy 

- gradované karty 

 

Písemné sčítání, odčítání 

- PS, str. 37/12 

 

Dělíme jednomístným číslem 

- PS, str. 37/13 

- sešit MA-š  

 

 

 

Tělesná výchova 

Atletika 

- běžecká abeceda 

- hod do dálky 

- hod na cíl 

- pohybové hry 

 

Pracovní činnosti 

- výroba vánočního dárku 

- zn. Tajné😊 



 

ST 

14/12 

 

Slovní druhy 

Spojky 

- uč, str. 57 ústně 

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 3 

- PS, str. 39 

 

ČTENÍ – ČT, str. 68 – 71      

J. Vodňanský: Vánoce v lese 

Ludvík Středa: Bublinová řeč 

Lubomír Feldek: Silvestrovská 

- společné čtení a zápis ČT/SL 

 

 

Rozcvička 

Sirkové hlavolamy 

 

Geometrie 

Rýsujeme 

- uč, str. 42/14 do PS 35/6 

- uč, str. 42/16 do PS 36/7 

- PS, str. 36/9 

- uč, str. 43/19, 20 

do sešitu GEO 

 

 

PŘ Ekosystém les 

- procvičování 

formou hry AZ-kvíz 

- společné opakování 

- ind. lesní dobble 

- poznávačka stopy 

zvěře v zimě 

 

Hudební výchova 

Téma: Mikuláš a Vánoce 

- Budliky, budliky 

- Ďábelské počasí 

- Byla cesta, byla ušlapaná 

- Tisíc andělů 

 

 

ČT 

15/12 

 

Slovní druhy: Částice 

- uč, str. 58 - ústně 

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 2 

- PS, str. 40 první polovina 

 

Rozcvička 

Slovní úlohy 

- na tabulky 

- z uč, str. 44/4 

 

Dělíme jednomístným číslem 

- uč, str. 44/1 do PS 38/1 

 

Procvičujeme zlomky 

- slovní úlohy  

 

 

VL Povrch ČR 

- opakování 

Krajina podle 

nadmořské výšky 

Krajina podle 

výškových rozdílů 

 

 Vodstvo ČR 

- uč, str. 28  

- čtení a zápis  

   

 

Tělesná výchova 

- lidové tance: mazurka, polka 

- základy atletiky 

- motivované honičky 

 

 

PÁ 

16/12 

 

 

Diktát – uč, str. 58/4a) 

 

Slovní druhy: Citoslovce 

- uč, str. 59 ústně 

- do sešitu ČJ-š definice, cv. 2 

- PS, str. 40 druhá polovina 

 

 

Dělíme jednomístným číslem 

- uč, str. 44/3, 46/13 do PS 38/2 

- uč, str. 45/6 do PS 38/3 

 

 

  

Výtvarná výchova 

- výroba vánočního dárku 

 


