
 

Týdenní plán 9. – 13. 1. 2023 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

9/1 

 

Skloňování podstatných jmen  

- uč, str. 67 postup při 

rozhodování, jaké i/y napíšeme 

v koncovce podstatných jmen 

- uč, str. 67/1 písemně do ČJ-š 

- píseň Vzory podstatných jmen 

- praktická manipulace: Truhla 

s pokladem (řazení slov na 

dukátech ke vzorům) 

 

ČTENÍ, str. 73 – 74 

báseň Měsíce nebo Sněhuláci 

ve lhářích – přednes zpaměti 

 

ČTENÍ, str. 74 – 75  

V. Fischer: Cecil, M. Zapletal: 

Co létá a nelétá v zimě 

 

 

Procvičování na pololetní 

písemnou práci 

- zaokrouhlování čísel 

na desítky, stovky, tisíce 

- pamětné sčítání, odčítání 

- písemné sčítání, odčítání 

- násobení typu 26.10, 18.5 

- dělení typu 560:70, 420:6 

- písemné násobení, dělení 

  

Tělesná výchova 

Protahování 

Základy gymnastiky 

Pohybové hry 

 

 

 

ÚT 

10/1 

 

Podstatná jména rodu 

středního 

- uč, str. 68 – 69 ústně  

- tabulka str. 69 do ČJ-š 

zkrácený zápis definic 

- PS, str. 44 

 

Pololetní písemná práce  

 

 

 

Tělesná výchova 

Rytmická gymnastika 

Pohybové hry 

 

Pracovní činnosti 

Vystřihovánka do oken 

- manikúrové nůžky 

 



 

ST 

11/1 

 

Podstatná jména 

rodu středního 

- skloňování podstatných jmen 

- kartičky – přiřazování 

podstatných jmen ke vzoru 

- PS, str. 44 – dokončení 

 

 

ČTENÍ – ČT, str. 76 – 79        

Svět her a bláznivých nápadů 

 

 

Geometrie 

Základní geometrické pojmy 

- opakování 

- úsečka, polopřímka, přímka 

- vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině (rovnoběžky, 

různoběžky, kolmice) 

- konstrukce rovnoběžek, 

kolmic, různoběžek 

- do sešitu GEO 

 

PŘ Živočichové na poli 

- uč, str. 40 – 42  

- zápis do sešitu 

- PS, str. 21 

 

Příští týden 18/1 

pololetní opakování 

 

Hudební výchova 

Téma: Zima 

- poslech Modest 

Petrovič Musorgskij: 

Obrázky z výstavy  

- Ó, řebíčku 

zahradnický 

- Voděnka studená 

- opakování písní 

 

 

ČT 

12/1 

 

Procvičování na pololetní 

písemnou práci 

- vyjmenovaná slova 

- slovní druhy 

- význam slov 

- stavba slova 

 

Rozcvička na tabulky 

Násobení, dělení 

- gradované karty 

 

Doplním indické násobení 

- PS, str. 39/6 

 

Vyřeším a přepíšu rovnice 

- PS, str. 39/7  

 

 

VL Vodstvo ČR 

- uč, str. 30 – 31  

- zápis do sešitu 

- PS, str. 15 

 

Příští týden 19/1 

pololetní opakování 

 

Tělesná výchova 

- zdravotní tělesná 

výchova 

- cvičení na 

gymnastických míčích 

- pohybové hry 

 

 

PÁ 

13/1 

 

 

Pololetní písemná práce 

- obsahuje i diktát 

 

 

Vydělím 

- PS, str. 40/8 

 

Rovnice přepíšu do čísel 

- PS, str. 40/9 

 

Vytvořím trojúhelníkový graf 

- PS, str. 40/10 

 

  

Výtvarná výchova 

- teorie barev 

- míchání barev, 

barevné spektrum 

- obtisky prstů, 

bublinkové folie 

- dokreslení detailů 

černým fixem 

 

 


