
Plán na 17. – 25. 10. 2022 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

17/10 

 

Slohová cvičení: 

Vyprávění podle 

obrázkové osnovy 

- uč, str. 25 

- do sešitu ČJ čtení/sloh 

 

ČT, str. 24 – 27 

Z pohádky do pohádky 

- společné čtení a zápisy 

textů O ořechovém lese, Jak 

se Huňáč a Fuňáč spletli, 

Knihovnice, Vazač knih 

 

Násobíme a dělíme 

- rozcvička tabulky 

z uč, str. 25/9, 10, 11 

a 26/15, 16, 17, 18 

 

Počítáme s penězi 

- uč, str. 27/27 

 

Násobíme písemně 

- PS, str. 20/9, 10 

 

Slovní úlohy 

- PS, str. 20/10, 11, 12 

 

  

Tělesná výchova 

- pobyt venku 

- míčové hry 

 

ÚT 

18/10 

 

Stavba slova 

1. Kořen, předpona, 

příponová část 

- uč, str. 26, 27 ústně 

- definice do sešitu ČJ-š 

- PS, str. 21 – 22   

 

 

Násobíme a dělíme 

- rozcvička tabulky dělení se 

zbytkem (praktické ukázky, dělení 

bonbonů, rozdělení květin do vázy) 

 

Písemné dělení 

- do sešitu MA-š 

231 : 3; 894 : 2; 456 : 4; 153 : 3 

 

Dělíme se zbytkem  

- PL v sešitu MA-š 

 

  

Pracovní činnosti 

- výroba dárkového 

balení zavařenin 

- práce se 

zbytkovým 

materiálem 

 



 

ST 

19/10 

 

Stavba slova 

2. Předložky a předpony 

- uč, str. 28 – ústně 

- definice do sešitu ČJ-š 

- PS, str. 23 

  

ČT, str. 28 – 31 

Z pohádky do pohádky 

- společné čtení a zápisy 

textů O bezohledném 

slonovi, O Kateřince a 

tlustém červeném svetru 

 

 

Geometrie 

Opakování základních 

geometrických pojmů 

- ústně podle sešitu GEO 

 

Čtyřúhelník 

- do sešitu GEO 

 

Porovnáváme geometrické útvary 

- dle uč, str. 28, 29 do PS, str. 22 

 

 

PŘ Rostliny 

- ústní opakování (vlastnosti, 

dělení, stavba rostliny) 

 

Části těla kvetoucích rostlin 

Kořen, Stonek, List, Květ, Plod 

- uč, str. 11 – 13  

- zápis do sešitu PŘ 

– ke každé části popis a funkce 

 

Hudební výchova 

Téma: U vody 

 

Zdeněk Svěrák: 

Oči a oka 

 

Poslech: 

Tanec bizonů 

Vodní bubny 

B. Smetana: Vltava 

 

ČT 

20/10 

 

Stavba slova 

3. Předložky od, nad, pod, 

před; Předpony od-, nad-, 

pod-, před- 

- uč, str. 29 ústně 

- definice do sešitu ČJ-š 

- PS, str. 24 

 

 

Násobíme a dělíme 

- písemné sčítání, odčítání, násobení 

- připomeneme si i postup 

písemného dělení do sešitu MA-š 

78 : 6; 96 : 3; 88 : 4; 844 : 4; 696 : 3 

- PS, str. 21/14, 15, 16 

 

VL Kraje a krajská města 

- opakování (slepá mapa, žáci 

doplní krajské město a kraj) 

 

Zlínský kraj 

- zápis do sešitu VL 

 

 

Tělesná výchova 

- pobyt v lese 

- Den stromů 

- stezka s úkoly 

 

PÁ 

21/10 

 

 

Stavba slova 

4. Předložka bez; 

Předpony bez-, roz-, vz- 

- uč, str. 30, 31 ústně 

- definice do sešitu ČJ-š 

- PS, str. 25 

 

Diktát: není 

 

 

 

 

 

PŘ Rostliny: Procvičování 

- formou hry AZ-kvíz 

- PL do portfolií (společná 

práce, příprava na písemné 

opakování) 

 

Preventivní 

program 

„Hustej net“ 

- v době 1. – 3. VH 

240,- Kč /1 žák 

- 4. VH ČJ 

- 5. VH PŘ 

 



 

PO 

24/10 

 

Stavba slova 

5. Předpony ob-, v-; 

Skupiny bě/bje, vě/vje 

- uč, str. 32, 33 ústně 

- definice do sešitu ČJ-š 

- PS, str. 26 

 

ČT, str. 32 – 34 

Z pohádky do pohádky 

- společné čtení a zápis 

textů Rozum a štěstí, Karel 

Jaromír Erben 

 

 

Násobíme a dělíme 

Písemné dělení 

- do sešitu MA-š 

175 : 7; 88 : 4; 422 : 2; 488 : 8 

1106 : 7; 1684 : 4; 2760 : 3; 3507 : 7 

4266 : 6; 2196 : 3; 26 646 : 2 

628 : 2; 444 : 6; 480 : 4; 786 : 2 

 

  

Tělesná výchova 

- míčové hry 

 

Poučení BOZ 

před podzimními 

prázdninami 

 

ÚT 

25/10 

 

Stavba slova 

6. Předpona vy-, vý- 

- uč, str. 34 ústně 

- PS, str. 28 

 

Příští úterý po prázdninách 

proběhne opakování: 

Stavba slova 

- uč, str. 35 

- PS, str. 28 

- nevypracovávat, 

jen kouknout 

 

 

Geometrie 

Základní geometrické pojmy 

- trojúhelník 

- do sešitu GEO 

 

Poznáváme rovinné útvary 

- PS, str. 23/2, 3 

 

PŘ Rostliny 

10 – 20 minutové opakování 

 

 

 

 

Pracovní činnosti 

- pobyt venku 

- mandala 

z přírodnin 

 

Tělesná výchova 

- kondiční cvičení 

(švihadla, obruče, 

gymbally, guma) 

 

 


