
Týdenní plán 26. – 30. 9. 2022 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

26/9 

 

Slohová cvičení: 

Vyprávění – 

Jak jsem měl na škole 

v přírodě? Sešit ČT/SL. 

 

Čtení ČT, str. 16 - 19 

Zdeněk Svěrák: Září 

B. de Montmorillonová: 

Ptačí stěhování 

B. Němcová: Odlet ptáků 

B. Šimková: Tady je kaštan 

 

 

Vyřeším slovní úlohy 

- rozcvička na tabulku 

- uč, str. 14/2 

 

Opakujeme 

se zvířátky dědy Lesoně 

- uč, str. 14/obrázek – přehled 

- PS, str. 10/1; 11/5 

 

Opakujeme písemné + a – 

- PS, str. 10/4; 11/8 

 

  

Tělesná výchova 

- pobyt venku 

- míčové hry: 

BASKETBALL 

- trénink střelby na koš, 

driblování, přihrávky, hry 

 

 

ÚT 

27/9 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků 

6. Slova příbuzná, řady 

vyjmenovaných slov 

- uč, str. 14, 15 – společně 

ústně, kartičky 

- PS, str. 12, 13 

 

 

Úlohy o myšleném čísle 

- rozcvička, na tabulku 

- PS, str. 10/3 

 

Řešíme násobilkové čtverce 

- PS, str. 10/2 

 

Slovní úlohy 

- PS, str. 11/6 

 

Součtové trojúhelníky 

s podmínkou 

- PS, str. 11/7 

 

 

 

Přírodověda 

- Opakování 

Poznávačka rostlin a 

živočichů na fotografiích. 

Přiřazování názvů hub 

k obrázkům (praktická 

manipulace). 

 

OPAKOVÁNÍ – Houby  

- stavba těla houby 

- vlastnosti hub – jak se 

vyživují, rozmnožují, 

dýchají, rozdíl od rostlin 

- dělení hub, zástupci 

 

 

Pracovní činnosti 

- nebudou, místo nich si 

zopakujeme přírodovědu… 

- ale o státním svátku úklid 

ve svém pokoji 

 

Tělesná výchova 

- rytm. gymnastika (tanec) 

- kondiční cvič. (švihadla) 

- zdravotní cviky (míče) 

- hrajeme si s kimballem 



 

ST 

28/9 

 

Státní svátek 

 

 

 

ČT 

29/9 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků 

7. Slovní druhy 

- uč, str. 16/1 do sešitu 

- ústní opakování definic SD 

- PS, str. 14 

 

 

Geometrie 

Opakujeme s obvodem 

a obsahem 

- uč, str. 16/1, 2; PS, 12/1 

 

Základní geometrické pojmy 

- opakování ze sešitu (rovina, 

bod, čára, přímka, polopřímka, 

úsečka, rovnoběžky) 

- kolmice a jejich sestrojení 

(trojúhelník s ryskou) 

 

Vlastivěda 

Naše vlast – ČR 

- Opakování 

(ČR a její sousední státy, 

Historické země ČR) 

 

Kraje a krajská města 

- prezentace jednotlivých 

krajů samotnými žáky 

- uč, str. 6 – 10 

- texty v učebnici 

využijeme k domácímu 

čtení, např. o víkendu 

- PL, str. 6 – 7 

 

 

Tělesná výchova 

- pobyt venku 

- pohybové hry v lese 

- závody veverek 

- hra o vlajky 

- na ježka 

 

PÁ 

30/9 

 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků  

7. Slovní druhy 

- uč, str. 17/6 ústně 

- PS, str. 15 

 

Diktát: uč, str. 17/7 

 

 

Geometrie 

Opakujeme s obvodem 

a obsahem 

- uč, str. 17/4; PS, str. 12/2 

 

Dělení se zbytkem, 

Počítáme se závorkami 

  

Výtvarná výchova 

- pobyt venku 

- skupinová práce 

- vlastní vyjádření 

základních plošných a 

prostorových tvarů na téma 

Naše vlast – ČR 

Kraje a krajská města 

 (horší oděv, rukavice) 

 

 

 


