
 

Týdenní plán 2. – 6. 1. 2023 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

2/1 

 

 

Vánoční prázdniny 

 

 

 

 

ÚT 

3/1 

 

Podstatná jména 

1. Rod, životnost a číslo 

podstatných jmen 

- uč, str. 62, 63 ústně  

- do sešitu ČJ-š 

zkrácený zápis definic 

- PS, str. 42 

 

Rozcvička 

Slovní úlohy 

- gradované karty 

 

Dělíme jednomístným číslem 

- uč, str. 46/16 do sešitu MA-š 

- PS, str. 39/4 vymyslíme jednu 

slovní úlohu na příklad z uč.  

 

 
 

Tělesná výchova 

Rytmická gymnastika 

Pohybové hry 

 

Pracovní činnosti 

Výroba náhrdelníku – 

navlékání korálků, 

vizuální rytmus 

 

 

ST 

4/1 

 

Podstatná jména 

2. Pád podstatných jmen 

- O babičce a všech pádech 

- uč, str. 64 ústně 

- do sešitu ČJ-š definice 

- pády se učíme zpaměti 

 

ČTENÍ – ČT, str. 72 – 74       
Leden – měsíc sněhu a 

novoročních předsevzetí 

 

 

Geometrie 

Základní geometrické pojmy 

- ústní opakování 

 

Rýsujeme ve čtvercové mříži 

- uč, str. 43/19, 20 

do sešitu GEO 

 

 

PŘ Ekosystém pole 

- uč, str. 36 - 39 

- zápis do sešitu 

- PS, str. 20 

 

Hudební výchova 

Téma: Tři králové 

- historický kontext a tradice 

(čtení z knihy D. Šottnerové) 

- text koledy 

- rytmizace 

- melodizace 

- dramatizace 

- ilustrace 

- doprovod na zvonkohru 



 

ČT 

5/1 

 

Podstatná jména 

2. Pád podstatných jmen 

- uč, str. 65 – ústně 

- podle tabulky uč, str. 64 

skloňujeme různá pod. jména 

- do sešitu ČJ-š cv. 65/6 

- PS, str. 43 

 

Rozcvička 

Násobení, dělení 

- na tabulky 

- gradované karty 

 

Dělíme jednomístným číslem 

- PS, str. 39/5 

 

Zaokrouhlování čísel 

- na desítky, stovky, tisíce 

- sešit MA-š (pravidla, ukázka) 

 

 

VL Vodstvo ČR 

- uč, str. 28 

ústní opakování 

- uč, str. 29 – 31 

práce s mapou 

- zápis do sešitu 

- PS, str. 43 

 

Tělesná výchova 

- honička Tří králů 

- protažení (strečink) 

- míčové hry (vybíjená, krabi, 

bacily, kolotoč…) 

 

 

PÁ 

6/1 

 

 

Diktát – není 

 

Shrnutí – Podstatná jména 

- uč, str. 66 

- Co už víme o podstatných 

jménech – vykopírované 

nalepíme do sešitu ČJ-š, 

včetně cv. 1a) (na známky) 

 

 

Rozcvička 

- na tabulky 

- sčítání a odčítání 

- gradované karty 

 

Dělíme jednomístným číslem 

- PS, str. 39/6 

 

Porovnávání čísel 

- do sešitu MA-š (pravidla 

pro porovnávání čísel, ukázka) 

 

  

Výtvarná výchova 

- ze života dětí 

- linie, čáry, tvary 

- „Jak jsem se měl o Vánocích“ 

- kresba pastelkami 

nebo voskovkami 

 

 

 


