
Týdenní plán 30. 1. – 3. 2. 2023 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

30/1 

 

Podstatná jména 

rodu ženského  

- truhla s pokladem (třídění slov 

podle vzorů, skupinová práce) 

- PS, str. 47 společně 

 

ČTENÍ 

Prezentace přečtených knih 

- referát žáci zpracují v hodině 

- přečtenou knihu s sebou 

 

 

Poznáváme římská čísla 

- připomenutí z minulé hodiny 

Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou 

Do Města (znázornění pomocí 

prstů a rukou, podle latinských 

slov centum-sto a mille-tisíc) 

- převod arabských na římská č. 

uč 52/4, 5, 6, uč 53/8, 7, 13 

- PS, str. 8, 7 

 

  

Tělesná výchova 

Rytmická gymnastika 

Cvičení s pěnovými 

hady a volanty 

Pohybové hry 

Hry družstev 

 

 

ÚT 

31/1 

 

Podstatná jména rodu 

ženského – vzor ŽENA 

- píseň Vzory podstatných 

jmen, O babičce a všech pádech 

- uč, str. 77 ústně 

- obě definice a cv. 2 do ČJ-š 

 

 

Doplníme a řešíme šipkové 

grafy, sestavíme rovnice 

- tabulka uč 53/9, 10, 11 

- PS, str. 9/7 

 

Vyřeším schody a 

přepíšu do čísel 

- PS, str. 9/8, 9 

 

 

 

 

5. vyučovací hodina 

Předání výpisu 

vysvědčení 

- žáci nechají doma 

podepsat a do 10. února 

přinesou zpět do školy 

Poučení o bezpečnosti 

před pololetními 

prázdninami 

 

 

ST 

1/2 

 

Podstatná jména rodu 

ženského – vzor RŮŽE  

- kolíčkové karty, rod ženský 

- uč, str. 78 ústně  

- definice a cv. 2, 3 do ČJ-š 

 

 

Krokujeme s pokynem 

„čelem vzad“, úlohy splníme 

a zapíšeme pomocí čísel 

- PS, str. 10/10, 11 

 

 

 

PŘ Ekosystém LOUKA 

- ústní opakování: 

uč, str. 44 – 45 úvod 

uč, str. 46 – 47 rostliny 

 

 

 

Hudební výchova 

Téma: U muziky 

- cimbálová hudba 

- Muzikanti, co děláte 

- tanec „podtáčaná“ 

 



 

ČTENÍ 

- básně do recitační soutěže 

- najdeme si společně básně 

- pokud by někdo chtěl zrovna 

nějakou vlastní, může si na 

středu připravit (rozsah 4 sloky) 

 

 

Vyznačím na číselné ose 

- PS, str. 10/12 

 

Vypočítám, výsledky seřadím 

vzestupně, pozoruji 

- PS, str. 10/13 

 

Živočichové na loukách 

- uč, str. 48 – 49  

- zápis do sešitu PŘ 

formou myšlenkových map 

připojíme obrázky 

 

 

ČT 

2/2 

 

Podstatná jména rodu 

ženského – procvičování 

vzoru ŽENA a RŮŽE  

- praktická manipulace – třídění 

podstatných jmen rodu 

ženského podle vzoru 

- skloňování podstatných jmen 

podle vzoru ŽENA a RŮŽE 

- PS, str. 48 

 

Rozcvička 

- hra SOVA 

 

Vyřeším úlohu s pomocí 

stovkové tabulky 

- PS, str. 11/14, 15, 16 

 

Procvičujeme římská čísla 

- zkoušíme „překládat“ různé 

letopočty (tabulky) 

- zopakujeme postup 

 

VL Průmysl, Služby, 

Kulturní instituce, 

Chráníme přírodu 

- uč, str. 38-39, 40, 41, 50  

- do sešitu nalepíme 

tematickou mapu 

průmyslových oblastí, 

vypíšeme služby kulturní 

instituce zpracujeme 

formou myšlenkové mapy, 

tematickou mapu národních 

parků a CHKO nalepíme 

 

Uzavření zeměpisné části 

vlastivědy – formou hry 

AZ-kvíz (ve dvojicích) 

 

 

Tělesná výchova 

- rytmická gymnastika 

- zdravotní cvičení na 

gymnastických míčích 

- pohybové hry 

- hry družstev 

 

PÁ 

3/2 

 

 

Pololetní prázdniny 

 

 

 


