
 

Týdenní plán 16. – 20. 1. 2023 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

16/1 

 

Slohová cvičení: 

Zvířata a jejich povyražení 

- uč, str. 74 ústně 

- ve cvičení 5 Kuře ve všech 

pádech si zopakujeme pády 

podstatných jmen a zjistíme, 

zda se v básni skutečně nachází  

 

ČTENÍ, str. 80 – 83 

René Gosciny: Baterka 

- čtení a rozbor textu 

- zápis do ČT/SL 

 

 

 

GEOMETRIE: Zkoumáme 

obvody, obsahy a souměrnost 

- uč, str. 48/1, 2, 3 

praktická manipulace s dřívky 

- uč, str. 48/4 

praktická manipulace 

s parketami – poté PS 2. díl, 4/1 

- PS, str. 4/2 připojím jeden 

čtverec tak, aby vznikla síť 

krychle (můžeme si pomoci 

papírovým modelem krychle) 

- PS, str. 4/3 do sítě krychle 

doplníme oka tak, aby po 

složení vznikla hrací kostka 

 

  

Tělesná výchova 

Základy gymnastiky 

Základy sportovních her 

 

 

 

ÚT 

17/1 

 

Podstatná jména 

rodu středního 

Vzor MĚSTO 

- uč, str. 70 ústně  

- zápis obou definic ve žlutém 

rámečku do sešitu ČJ-š 

- ústní skloňování různých 

podstatných jmen rodu 

středního, která se skloňují 

podle vzoru MĚSTO 

 

 

GEOMETRIE: Zkoumáme 

obvody, obsahy a souměrnost 

- uč, str. 49/6 praktická 

manipulace s krychlemi 

- uč, str. 50/10, 11, 12 ústně 

- uč, str. 50/13 do sešitu 

geometrie přerýsujeme 

obrázek a dorýsujeme 

jeho druhou polovinu 

 

 

 

 

Tělesná výchova 

Základy gymnastiky 

Základy sportovních her 

 

Pracovní činnosti 

Vystřihovánka do oken 

- manikúrové nůžky 

- dokončení z minulé 

hodiny (podlepení na 

barevný papír, výstava) 

 



 

ST 

18/1 

 

Vzor MOŘE 

- uč, str. 71 ústně 

- zápis obou definic ve žlutém 

rámečku do sešitu ČJ-š 

- ústní skloňování podstatných 

jmen podle vzoru MOŘE 

- domácí procvič. PS, str. 45 

 

ČTENÍ – ČT, str. 84 - 86        

Astrid Lindgrenová: Nově 

rošťárny Emila z Lönnebergy 

- čtení a rozbor textu 

- zápis do sešitu ČT/SL, 

přidáme údaje o autorce 

 

 

GEOMETRIE: Zkoumáme 

obvody, obsahy a souměrnost 

- podle uč, str. 49/8 

splním do PS, str. 4/4 

- podle uč, str. 49/9  

splním do PS, str. 5/5 

- PS, str. 5/6, 7 

 

PŘ Pololetní opakování 

- příroda živá (rostliny, 

houby, živočichové a jejich 

dělení), příroda neživá, 

ekosystém pole a les 

- poznávačka rostlin a 

živočichů – les, pole 

 

 

 

Hudební výchova 

Téma: Zima 

- opakování písní  

- Ó, řebíčku 

zahradnický 

- Voděnka studená 

- opakování písní 

 

 

ČT 

19/1 

 

Vzor KUŘE 

- uč, str. 73 ústně 

- zápis definice ve žlutém 

rámečku do sešitu ČJ-š 

- ústní skloňování podstatných 

jmen podle vzoru KUŘE 

 

Procvičujeme zlomky 

- kolíčkové karty (skup. práce) 

 

Zkoumáme obvody, obsahy 

a souměrnost; Zlomky 

- PS, str. 6/8, 9, 10, 11 

 

 

VL Pololetní opakování 

- kraje a krajská města, 

mapy, řeky, pohoří, 

práce s mapou 

 

 

 

Tělesná výchova 

- zdravotní TV 

- cvičení na 

gymnastických míčích 

- pohybové hry 

 

 

PÁ 

20/1 

 

 

Vzor STAVENÍ 

- uč, str. 74 ústně 

- zápis obou definic ve žlutém 

rámečku do sešitu ČJ-š 

- ústní skloňování podstatných 

jmen podle vzoru STAVENÍ 

- domácí procvič. PS, str. 46 

 

Rozcvička na tabulky 

Sčítání, odčítání 

- gradované karty 

 

Písemné dělení se zbytkem, 

zaokrouhlování čísel na stovky 

- PS, str. 6/12 

 

  

Výtvarná výchova 

- seznámení s některými 

uměleckými styly 

- impresionismus 

- postimpresionismus 

- reprodukce 

- tempera, vodová barva 

 

 


