
Týdenní plán 3. – 7. 10. 2022 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

3/10 

 

Slohová cvičení: 

Bohatost vyjadřování 

- uč, str. 20 ústně 

 

Slovní druhy – Opakování 

- uč, str. 17/6 v básni 

hledáme podstatná jména, 

slovesa, určíme i ostatní SD 

 

Čtení – Individuální četba 

- prezentace přečtených 

knih, tvorba referátů do 

třídního čtenářského deníku 

 

 

Rozcvička – matematický diktát 

- násobilka do sešitu MA - š 

 

Opakujeme s indickým násobením 

- uč, str. 18/2 do PS, str. 14/1 

- PS, str. 15/6 

 

Řešíme pavučiny 

- PS, str. 13/3, 4 

 

  

Tělesná výchova 

- pobyt venku 

- pohybové hry 

- dodržování pravidel fair 

play 

 

ÚT 

4/10 

 

Nauka o slově 

1. Zvuková a psaná 

podoba slov 

- uč, str. 18/1, 2, 3 ústně 

- definice do sešitu ČJ-š, 

cvičení 2 taktéž 

- PS, str. 16 

 

 

Řešíme algebrogramy 

s indickým násobením 

- PS, str. 15/7 

 

Slovní úlohy 

- PS, str. 14/2, 3, 4, 5 

 

  

Pracovní činnosti 

- poučení o BOZ 

- příprava jednoduchého 

pokrmu (ovocný salát) 

- skupinová práce 

 

 Tělesná výchova 

- kruhový trénink 

v tělocvičně 

 



 

ST 

5/10 

 

Nauka o slově 

2. Slova souznačná 

a slova protikladná 

- uč, str. 19/1, 2, 3, 4 ústně 

- definice do sešitu ČJ-š 

- PS, str. 17 

  

ČTENÍ – odpadá 

 

Geometrie 

Opakujeme s geometrií 

Krychlové stavby 

- uč, str. 20/1, 2 společně, praktická 

manipulace s krychlemi 

- PS, str. 16/1 

 

Parkety 

- PS, str. 16/2 

- praktická manipulace 

s papírovými parketami 

 

 

PŘ Rostliny 

Vlastnosti rostlin 

Dělení rostlin 

Výtrusné rostliny 

- uč, str. 9, 10 

- zápis do sešitu PŘ 

 

 

Návštěva Krajské 

knihovny ve Zlíně 

Program „Po stopách 

rytíře Miloše“ zdarma 

- výuka 1., 2. VH 

- odjezd MHD po svačině 

- příjezd zpět do školy 

pravděpodobně na 5. VH 

- s sebou pouzdro, pití, 

svačinu, potřeby do ČJ, 

MA, PŘ, dvě jízdenky 

nebo kartička na MHD 

 

 

ČT 

6/10 

 

Nauka o slově 

3. Slova jednoznačná 

a slova mnohoznačná 

- uč, str. 21/1, 2, 3 ústně 

- definice do sešitu ČJ-š + 

obrázky z tabule (koruna, 

list, oko, noha, ručičky) 

- PS, str. 18 

 

 

Dosadím číslo do růžového pole 

násobilkového čtverce a najdu 

součet čtyř středových čísel 

- uč, str. 19/9 do PS, str. 15/8 

 

Dělím se zbytkem 

- uč, str. 19/11 do sešitu MA-š 

 

 

VL Kraje a 

krajská města 

- uč, str. 6-10 čtení 

- zápis si nalepíme  

- PL, str. 6-7 

 

 

Tělesná výchova 

- pobyt venku 

- terénní běh 

 

PÁ 

7/10 

 

 

Výšlap ke zřícenině Zlínského hradu 

- sraz ráno před školou v 7.45 hod., příchod zpět ve 12.25 na oběd a do družiny 

- s sebou: vhodné oblečení a obuv, batůžek, svačina a pití vlastní, pláštěnka, čip, jedna jízdenka nebo kartička na MHD  

 

 


