
Týdenní plán na 7. – 11. 11. 2022 

4.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

7/11 

 

Slohová cvičení: 

Vyprávění podle 

obrázkové osnovy 

- uč, str. 36 

- prezentace domácích 

slohových prací 

 

ČT, str. 36 – 39  

Byl jednou jeden král 

- společné čtení textů 

Pohádka, Král měl tři syny 

 

 

Sestavujeme a řešíme rovnice 

- rozcvička tabulky uč, str. 35/16, 

17, 18, 19, 20 – hra NIM 

- PS str. 29/9, 10 

 

Doplním tabulku 

o jízdě autobusem 

- PS, str. 29/8 

  

Tělesná výchova 

- pohybové hry 

venku (v lese) 

 

Tělesná výchova 

- úterý – cvičení 

 s pěnovými hady 

 

Čtvrtletní 

písemné práce: 

ČJ 15/11 

MA 16/11 

 

 

ÚT 

8/11 

 

Vyjmenovaná slova 

- písničky O bydlení, 

Strašlivá píseň o neopatrné 

mlynářce 

- řady slov 

- významy slov 

- slova příbuzná 

- uč, str. 37 – definice a cv. 

2 do sešitu ČJ-š 

 

Násobíme a dělíme 

- rozcvička tabulky násobení 

a dělení v oboru velké násobilky 

(rozklad druhého činitele, 

např. 15.5 = 10.5 + 5.5 = 75) 

 

Sestavujeme a řešíme rovnice 

- hra Rozhodčí a rádci 

- gradované karty 

 

Násobení a dělení do tisíce zpaměti  

- v sešitu MA-š  

 

 

 
 
28.10; 10.86; 70.10; 0.10; 10.50; 

72.10; 10.34; 10.83; 80.10; 10.22; 

61.10; 37.10; 2.100; 100.3; 100.7; 

100.0; 10.100; 4.100; 1.100; 5.100; 

100.6; 100.8; 9.100; 100.2 

 

320:10; 800:10; 560:10; 200:100; 

0:100; 1000:100; 400:100; 150:5; 

200:4; 320:8; 180:3; 240:4; 450:9; 

270:9; 600:100; 320:4; 490:7; 

160:4; 189:9; 416:4; 168:4; 216:9; 

480:8; 175:5 

 

 

Pracovní činnosti 

- tužkovník (máme 

dost zbylých 

plechovek, kdo bude 

chtít, může 

si ještě jeden 

tužkovník vyrobit) 

- třídění pastelek 

podle barev do 

stojánků, které 

zůstanou ve třídě 

- potřebujeme 

ostruhovátko 

 



 

ST 

9/11 

 

Vyjmenovaná slova 

- řady slov 

- významy slov 

- slova příbuzná 

- uč, str. 38 – tabulka 

s rozdíly psaní y/i po b 

(tzv. zákeřné dvojice), 

cv. 3, 4 – písemně 

do sešitu (vykopírované) 

 

ČT, str. 41 – 44 

Byl jednou jeden král 
Kamarádi - společné čtení 

- zápisy textů Pohádka, 

Měl král tři syny, Kamarádi 

 

 

Geometrie 

Opakování základních 

geometrických pojmů 

- písemné zkoušení do sešitu GEO 

 

Čtyřúhelník 

Vlastnosti čtverce a kosočtverce 

- PS, str. 25 

 

Sestrojení úsečky různými 

rýsovacími potřebami 

- ostrouhaná tužka, tupá tužka, 

pastelka, pero, fix… - porovnávání, 

kdy je rýsování přesné a kdy ne 

- PS, str. 28 

 

 

PŘ Živočichové 

- procvičování 

 

Potravní vazby živočichů 

- uč, str. 17 

- zápis do sešitu  

 

Druhy živých organismů 

- rodové, druhové jméno 

 

Hudební výchova 

Téma: Paměť 

Písně: Boleslav, 

Boleslav a Hory, 

doly, černý les 

Poslech: L. Janáček 

– Symfonietta 

Teorie: Notová 

osnova, stupnice 

Cdur, houslový klíč, 

délka not, rytmická 

cvičení, hudební 

ostinato-zvonkohra 

 

 

ČT 

10/11 

 

Vyjmenovaná slova 

- řady slov, rozdíly v psaní 

- uč, str. 38 – rozdíly 

v psaní y/i, cv. 8a) – 

písemně do sešitu ČJ-š 

- individuálně dobble 

s vyjmenovanými slovy 

 

 

Násobíme a dělíme 

- písemné sčítání, odčítání, 

násobení, dělení 

 

Sestavujeme a řešíme rovnice 

- gradované karty 

- hra „Rozhodčí a rádci“ 

 

VL ČR – Demokratický stát 

- opakování státní svátky a 

symboly, demokracie, volby 

 

Mapy a plány 

- uč, str. 17 - 19 

- PL, str. 9  

 

 

Tělesná výchova 

- pobyt venku 

- míčové hry 

(fotbalové míče) 

 

PÁ 

11/11 

 

 

Vyjmenovaná slova 

- PS, str. 29 

Diktát: výrazy ze cvičení 

v uč, str. 39/7 

 

 

Příprava na písemnou práci 

- pamětné a písemné operace 

- dělení se zbytkem 

- slovní úlohy 

 

 

 
 

Výtvarná výchova 

Svatý Martin 

- historická postava 

- pranostiky 

 

 


