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Týdenní plán třídy 4. A 

třídní učitelka Mgr. Tereza Šimečková 

18. 5. – 22. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn. mailu 

dítěte).  
 

Jak se přihlásit do školního e-mailu: 
● přihlášení proveďte na: www.google.cz 

● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky křestního 

jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 

2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních 
možností  

3. Dobrovolné - pro zájemce 
 

 

Milí žáci, 
před námi je v pořadí 10. týden domácího vzdělávání. V učení děláte pokroky, doma 
už jste toho zvládli opravdu hodně. Moc Vás chválím za to, jak se snažíte. 

Tento týden se můžete těšit na “kvízoprezentaci” v Kahootu, Vámi namluvené 2 
kapitoly z knihy o Tomu Sawyerovi, na trochu těžší puzzle než jste dosud dělali a 
nakonec v pátek v 9:55 na videohovor, kde si vyzkoušíme společnou online hodinu 
geometrie. 

Sledujte web školy, budou se na něm objevovat důležité informace ohledně 
návratu. Jestli budete mít otázky, připravte si je na páteční videohovor. Rozdělení 
třídy se včas dozvíte. Ale nemusíte se bát, ten, kdo bude v jiné skupině, bude vybaven 
Vaším oblíbeným iPadem :-) a pojede podle našeho plánu tak, jak jste zvyklí z 
domova. Navíc tam jako bonus budete mít paní vychovatelku z družiny, která Vám v 
případě nejasností pomůže. A já se na Vás určitě taky přijdu podívat :-) Věřím, že to 
takhle společně zvládneme. Bohužel situace je taková, že se bez rozdělení třídy 
neobejdeme, ale nebudeme z toho smutní a ukážeme všem, že 4. A to zvládne, ať už 
doma z pokoje, z naší třídy ve škole, anebo z jiné třídy bez své paní učitelky. A víte, 
proč jsem si tak jistá? Protože jste moje jedničky - malá Anežka by ještě dodala super 
jedničky :-)  

   
 

Zdraví Vás Vaše paní učitelka 
 
 

 

http://www.google.cz/
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PONDĚLÍ 18. 5. 
 

Český jazyk - Téma: Shoda přísudku s podmětem rodu mužského 
● Dnes začneme s učebnicí a školním sešitem. Zpracujte cvičení 110/2. 

○ Vytvořte a napište krátké věty. 
○ Vybírejte pečlivě vhodný přísudek - pozor, jakou má koncovku. 

■ Můžete si pomoci tabulkou, kterou už máte v sešitě. 
○ Zpracované cvičení na Padlet vloží: Matouš 

● Dál se podíváme do červeného PS na cvičení 57/2. 

○ Připomeňte si tímto obrázkem shodu přísudku s podmětem rodu mužského. 
○ DŮLEŽITÉ: Rovnou čarou vždy podtrhněte podmět a rozlišujte rod M životný a neživotný. 

Nezapomeňte, že podle toho potom doplňujete koncovku příčestí v přísudku. 
○ Sami si cvičení opravte barevnou pastelkou a zkuste se oznámkovat ;-) Řešení máte tady. 

● A ještě tu mám pro Vás jedno online cvičení. 

○ POZOR - Kromě koncovky v příčestí tady procvičujete také vzory podstatných jmen. takže 
si vždy uvědomte, jakou koncovku potřebujete odůvodnit, jestli u podstatného jména 

(potom hledáte správný vzor) anebo u přísudku (potom hledáte podmět a zjišťujete jeho 
rod). 

    

Matematika - Téma: Procvičování 
● Dnes se podíváme na dvě cvičení z učebnice: 

○ 40/14 - Říkejte nahlas podle vzoru: V září naměřili 10°C. 
○ 40/19 - Zpracujte do školního sešitu. Používejte barvy, aby bylo celé řešení přehledné. 

■ Nejdřív pro každé dítě zjistěte a zapište počet žetonů a jejich celkovou váhu. 
● Počet žetonů spočítáte z obrázku a pak počet vynásobíte váhou jednoho 

žetonu. 

■ A jak spočítat průměrnou hmotnost? 
● Sečtete hmotnosti žetonů od všech dětí a vydělíte je počtem dětí :-) 

■ Konečný výsledek uveďte v kilogramech a gramech. 
■ Cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Anežka a Karla  

● A nezapomněli jste na římské číslice? Osvěžte si paměť tímto plakátem. 

● Zkuste doplnit číselné řady v tomto cvičení. 
○ DŮLEŽITÉ: Zvolte si podkapitolu Číselná řada 01.  

 
 

ČaS Dějiny - Téma: České země po husitských válkách 
● Dnes budeme pokračovat a zase se dozvíte něco nového. Připravila jsem pro Vás prezentaci v 

Kahootu. Čtěte pozorně, po každé stránce s novými informacemi následuje kvízová otázka :-) 

○ Odkaz máte tady. 
● V PS si zopakujte, co jste se naučili a zpracujte cvičení 25/2,3,4 

○ Pomáhat si můžete učebnicí (str. 38-39) anebo internetem :-) 

○ Všechna 3 cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Matyáš 
● A nakonec si zapíšeme do sešitu tento zápis. 

○ Zápis vyfotí a na Padlet vloží: Zuzka    
 

Český jazyk - čtení: 
● Na stránkách školy v aktualitách (odkaz máte tady), už touhle dobou bude článek o našem Tomovi 

Sawyerovi. V článku bude nahrávka, vytvořená z Vašich nahrávek :-) Poslechněte si ji :-) 

● A dnešní čtecí úkol? 
○ Do sešitu na čtení si napište datum a nadpis Tom Sawyer 

https://drive.google.com/open?id=1ZuSN23z8lyU7TwA00DZMEtzOkbSdM9hh
https://drive.google.com/open?id=1pGQNqU11yuL7WXxvHeskjstAUh2fbCRS
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm
https://drive.google.com/open?id=1qPa0liNfD8vwffmm_vNZ_y4MtAZwMIvq
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=07.+%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9+%C4%8D%C3%ADslice#selid
https://kahoot.it/challenge/07809845?challenge-id=65aff529-8faa-4192-8101-ee78f490d96f_1589363751135
https://drive.google.com/open?id=1IwdGdcBZ1WFb5ZwLHIxymumu5hLNUmAF
https://www.zstgm-ck.cz/aktuality/
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○ Zapište z nahrávky 7 slovních spojení přídavného a podstatného jména např. hluboká jáma, 
daleká cesta apod. Ale musí to být opravdu z nahrávky, ne vymyšlené :-) 

○ Vyfotí a na Padlet vloží: Jára 

  
 

ÚTERÝ 19. 5.  
Český jazyk - Téma: Shoda přísudku s podmětem rodu mužského 

● Dnes stejně jako včera začínáme v učebnici. Podívejte se na cvičení 111/6 a zpracujte ho do 

školního sešitu podle těchto pokynů: 

○ Najděte 2 podst. jména rodu M životného a 2 podst. jména rodu M neživotného. 

○ Vytvořte s nimi věty jednoduché v minulém čase (podst. jména převeďte do mn. čísla). 

○ Zapište věty do sešitu. 

○ Ve větách vyznačte základní skladební dvojice (Podmět podtrhněte rovnou čarou. Přísudek 

vlnovkou. Podmět s přísudkem spojte pomocí znaku dvojité čáry.) 

○ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Jindřich 

● V červeném PS zpracujte cvičení 57/1 a 3 - Obě cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Zuzka 

● A do třetice všeho dobrého zase online cvičení. Podaří se Vám lépe než včera nebo stejně dobře?:-)    

 
Matematika - Téma: Chytré hlavičky 

● Dnes se podíváme na zajímavé úlohy v našem Početníčku. Zpracujte: 
○ 51/1 a 2 

○ 51/3 - pyramidy jsou sčítací 
○ 53/2,3,4,5 

● Věděli jste, že součástí Početníčku je také klíč s řešením, já to ani netušila :-) Zkontrolujte si 

předchozí cvičení a barevnou pastelkou si označte chyby. U správných cvičení si udělejte barevnou 
fajfku. U chybných barevný křížek. 

○ Str. 51 vyfotí a na Padlet vloží: Pepa 
○ Str. 53 vyfotí a na Padlet vloží:Týnka 

● Máte rádi sčítací pyramidy? :-) Čekají na vás v tomto online cvičení. 
○ Vyzkoušejte si alespoň 2. Hodně zdaru při pyramidovém počítání :-)  

 

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  
● Dnes se podíváme opět na komiks - zatím ne na Colina, ale na stránce 53 v učebnici máte komiks o 

někom jiném. 

● Zkuste si přečíst komiks, obrázky vám napoví, co Clive dělá a zkuste jeho den převyprávět 
mamince, tatínkovi nebo sourozenci. 

● Slovíčka si zapíšeme další hodinu. 
     
Český jazyk - čtení: 

● Pokračujeme další kapitolou s názvem Tomovo trápení. 

● Nejdřív si složte obrázek, ale POZOR, trošku zvyšujeme úroveň :-) 

○ S puzzlíky můžete/musíte nově i otáčet. NÁVOD: 

■ Když na něj kliknete levým tlačítkem, jakoby ho zvednete/uchopíte a potom 

klikáním na pravé tlačítko myši ho otáčíte. 

○ Otázka ke složenému obrázku? Prohlédněte si pořádně Sida. Co dělá? 

● Text další kapitoly máte tady. 

● Do sešitu na čtení si napište datum a nadpis Tomovo trápení. 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem2.htm
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ebbd108b7c34
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c6005771a4f
https://drive.google.com/open?id=1Bl21Xw7uE306FCrnoG6XHPkzNA4EkehY
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○ Zapište 3 věci, kterými se Tom trápí. Věty na začátku označte barevným číslem nebo 
puntíkem.  

○ Zápis vyfotí a na Padlet vloží: Marek       

 

Výtvarná výchova: 
● Dneska jsem si pro Vás připravila kreslení s čísly :-) 

● Připravte si 4 podobně velké kartičky z papíru nebo čtvrtky (z 1 A4 vám vzniknou 4) 

● Nakreslete na ně obrázky podle tohoto videa. 

○ Vyberte si 4 čísla.  

○ Nejdřív si obrázek načrtněte podle videa. 

○ Potom ho obtáhněte černou fixou. 

○ A nakonec vymalujte pastelkami nebo čím budete chtít. Zkuste jednou barvou vymalovat 

také pozadí. 

● Vyfoťte nám Vaše výtvory a vložte na Padlet nebo pošlete pes Whatsapp :-)  

 

STŘEDA 20. 5. 
Český jazyk- Téma: Souvětí a jeho stavba 

● Dnes se podíváme trochu podrobněji na souvětí. Připomeňte si, co všechno o souvětí už víte a 

pročtěte si všechny bubliny na str. 115. 

● Do školního sešitu přepište následující 3 souvětí. Označte základní skladební dvojice a barevně 
zvýrazněte spojovací výrazy: 

○ Jirka nakupuje a Mirek zametá. 

○ Martin počítá, ale příklad mu stále nevychází. 

○ Tonda tuší, že se na něj maminka zlobí. 
■ Zpracované cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Sofie 

● Doplňte neúplná souvětí v červeném PS 60/2.  

○ Cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Matěj 

● A ještě se podíváme do učebnice na str. 116 - Přečtěte si bublinu vlevo nahoře. Vzpomínáte si na 

toto učivo? Zapište si do školního sešitu tento zápis. 

● Vyzkoušejte si skládat vzorce souvětí v tomto online cvičení - Projděte si všechna souvětí 

(posouváte šipkou doprava vždy na další větu, než dojdete na konec cvičení).   
 

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová:  
● Koukněte ještě jednou na komiks o Cliveovi a dnes si zapíšeme ta slovíčka. 
● Do sešitu si nadepište “Clive the Caveman” a pod to pokračujte slovíčky: 

■ get up - vstát 
■ get dressed - obléct se 

■ go - jít 

■ work - pracovat 
■ paint - malovat 

■ hungry - hladový 
■ tired - unavený 

● Dobrá práce! A příště už opět na Colina! 

 

Matematika- Téma: Obsah čtverce 
● Dokážete říct 2 informace, které už víte o čtverci? (využijte znalosti o stranách a úhlech). 

● Nejdřív se podíváme na obsah čtverce. Do sešitu si napište datum a nadpis: Obsah čtverce 

https://www.youtube.com/watch?v=dw0ht6Rt-vI
https://drive.google.com/open?id=12y33qMRxAWUIwoGuhpBgL9cbqUPn4SGo
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm
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○ Nejdříve si pročtěte 1. zelenou tabulku v učebnici na str. 60. 

○ Zapište si do sešitu vzoreček S=a ⋅ a 

○ Vyzkoušejte si cvičení 60/1 - stačí jen ústně 
■ Hledáte obrazy se stejným obsahem. 

■ Snažte se nepočítat čtverečky jednotlivě, ale používejte vzoreček. Vzor: 
● a) jedna strana = 5 čtverečků. 5⋅5=25. Obsah je 25 čtverečků. 

● Pročtěte si ještě zelený rámeček na str. 61 

○ Zjistíte v něm, jaké se používají jednotky obsahu. Čteme je 1 centimetr čtvereční, 1 

milimetr čtvereční, 1 decimetr čtvereční a tak dál. 

● Tabulku z učebnice 61/3 si nakreslete do sešitu a doplňte ji. 

○ Obsah čtverce počítáte podle vzorečku, který už jste si zapsali (S=a ⋅ a), takže 1. příklad 

bude S=(5 ⋅ 5) cm a výsledek je 25 cm2 . Nezapomeňte na tu malou dvojku :-) 

○ Vyplněnou tabulku vyfotí a na Padlet vloží: Matouš 

● A poslední dnešní úkol bude z PS 40/1 

○ Obsah čtverců můžete psát klidně přímo do čtverců. 

 

   

ČaS Přírodopis - Téma: Ekosystém potok a řeka 
● Dnes se opět seznámíme s dalším ekosystémem. V této prezentaci poznáte živočichy a rostliny, 

které jsou pro něj typické. 

● Do sešitu si napište datum a nadpis Ekosystém potok a řeka a zapište si z prezentace: 

○ Rostliny: (2 zástupce) 
○ Ryby: (2 zástupce) 

○ Ptáci: (1 zástupce) 
○ Savci: (2 zástupce) 

○ Bezobratlí: (1 zástupce) 

● Zápis vloží na Padlet:  Terka 

● V PS na Vás čekají pěkná cvičení, zpracujte tato: 

○ 32/1,2 - Na Padlet vloží: Nikolas 
■ Pokud potřebujete osvěžit paměť u cvičení č.1, nahlédněte do učebnice ČaS Naše 

vlast (modrá) na str. 28 - kapitola Vodní toky - řeky a potoky 

○ 33/4,6 - Pomáhejte si prezentací - Na Padlet vloží: Vláďa 
○ str. 34 celá - Na Padlet vloží: Karla 

● Pokud Vás práce v PS baví a dnešní téma Vás zajímá, podívejte se ještě na cvičení 33/3 a 4 
 

Informatika: 
● Dnes si vytvoříte vlastní erb podobný erbům středověkých pánů. Přemýšlejte, co vás nejvíc baví, o 

co se zajímáte, co by vás v erbu nejvíc charakterizovalo a jaké barvy jsou vaše oblíbené.  

● Při této práci využijeme nástroje Úsečka a Křivka, podívejte se na obrázek, kde je najdete. 
● Křivka funguje takto: 

○ Nejdřív vytvoříte rovnou čáru a poté ji za prostředek nebo jiný bod uchopíte a protáhnete. 
○ Abyste ukončili práci s křivkou, je třeba znovu kliknout. 

○ Můžete si zkusit s křivkou nejdřív pohrát a až potom vytvořit erb.  

○ Nezapomeňte, že když se Vám něco nepovede, jistí to tlačítko zpět :-) 
○ Erb si nakreslete dostatečně velký, aby se Vám do něj vešly Vaše 4 kresby. 

● Vytvořte tedy středověký erb a rozdělte si ho na čtyři pole. V každém poli bude umístěn jeden 
obrázek (například kopací míč či kniha). 

○ Obrázky si můžete vytvořit mimo erb a teprve, až s nimi budete spokojeni, můžete je 

přenést do erbu. Přesouvat už umíte pomocí funkce Vybrat. 

https://drive.google.com/open?id=1lko2fEZdiOSNX36qN_BFvivnuVHH4Bjq
https://drive.google.com/open?id=1vJchpHNFVrGiExmVNEcg8HIOwaRqIO2N
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○ Zvolte si dvě oblíbené barvy – stejné barvy použijte k výplni protilehlého erbovního pole 
(tzn. že vlevo nahoře a vpravo dole bude stejná barva). 

● Vaše erby uložte jako soubor s názvem Erb a pošlete mi jako přílohu v emailu. Případně vložte 

obrázek na Padlet. 
 

ČTVRTEK 21. 5. 
Český jazyk- Téma: Vzorce souvětí 

● Začneme zase v učebnici. Cvičení 116/1. 

○ Dokážete přiřadit větný vzorec ke správnému souvětí? To pro Vás bude určitě hračka. Stačí, 

když si to vyzkoušíte ústně. 
● Cvičení 116/3 už si zpracujte do školního sešitu.  

○ Nemusíte nahrazovat podmět zájmenem jako je to napsané v zadání. 
○ Jen dokončete souvětí, přepište je do sešitu a napište k nim větné vzorce. 

○ Cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Jindřich 

● Na další příklady se podívejte do tohoto obrázku. 
● Vyzkoušej si opět přiřazovat vzorce souvětí v tomto online cvičení. 

● A poslední cvičení do školního sešitu: 
○ Ze cvičení v učebnici 116/5 si vyberte 2 SOUVĚTÍ a přepište je do sešitu. 

○ Podtrhněte v nich vlnovkou přísudky. 

○ Napište k nim větné vzorce. 
○ Cvičení vyfotí a na Padlet vloží: Jára   

 

Matematika- Téma: Násobení, dělení a matematické řetězce 
● Dnes se po delší době podíváme do malého sešítku Matematické minutovky (2. díl), tak doufám, že 

ho doma najdete :-) 
● Na str. 31 zpracujte tato cvičení: 

○ 61/a - Udělejte 1. řádek. Zkontrolujte pomocí kalkulačky, pokud ho budete mít bez chyby, 
druhý už dělat nemusíte :-) 

○ 61/b Udělejte 1. sloupec (3 příklady) a výsledek si zkontrolujte pomocí zkoušky. 
○ 62 - Doplňte oba řetězce - Začínáte vždy od doplněného čísla ve fialovém rámečku. 

● A na str. 32 Vás čeká pořádný matematický řetězec :-) Hodně zdaru a nezamotejte se :-) 

○ Správná čísla na konci řetězců si můžete zkontrolovat tady. Pokud je máte jiná, pokuste se 
najít, v jakém kroku jste chybovali.  

 

Český jazyk - čtení: 
● Pokračujte v četbě své knihy. 

● Vyberte si 3 otázky z těchto kartiček a pokuste se na ně odpovědět.  
 

Pracovní výchova: 
● Dnes si zkusíte vyrobit něco trochu na hraní :-) 
● Budete potřebovat: karton, barevný a bílý papír, lepidlo, nůžky, pastelky/fixky. 

● Návod máte v tomto videu.  

○ DŮLEŽITÉ: Při stříhání kartonu buďte opět velmi opatrní. Bývá tuhý a nepoddajný. 
○ Obrázek do hry si nakreslete podle sebe. Ale měl by určitě zasahovat do všech krajů. Klidně 

i vybarvěte pozadí. 
 

● V hotové hře promíchejte čtverečky a dejte někomu zahrát :-)   

https://drive.google.com/open?id=1EhGOgNl1UCVMFA-O5C4JD-QdaIVcRs7q
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba5.htm
https://drive.google.com/open?id=1scVPPa0_5_JnZGlgnCde-xvLZL9jx_i8
https://drive.google.com/open?id=1y0I2I2L5vpzSyM3J0NV2EhBX8OOhmuPI
https://cz.pinterest.com/pin/493214596696736048/
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PÁTEK 22. 5.  

 
Český jazyk- Téma: Vyprávění podle obrázků 

● Delší dobu už jste nezkoušeli žádné vyprávění, tak mám pro Vás zase jedno vtipné cvičení :-) 

● Dnes se stanete panem Ferdou a budete vyprávět, co se Vám během dne přihodilo :-) 

● Napište si do slohového sešitu datum a nadpis Můj všední den. 
● Připravte si začátek vyprávění. Nezapomeňte, jak správně pracovat s odstavci (na začátku každého 

odstavce vynecháváte místo a další řádek pak píšete už klasicky úplně zleva). 
● První odstavec budete mít všichni stejný: Dnes ráno jsem se probudil a tušil jsem, že mě čeká 

zvláštní den. 

● Podívejte se na tyto obrázky, vyberte si jich minimálně 5 a popište, co všechno se Vám přihodilo :-) 
○ Nezapomeňte text vhodně dělit do odstavců. 

○ Vyprávění píšete v 1. osobě jednotného čísla. Každý z Vás je Ferda :-) 
○ Myslete na to, že každé vyprávění má mít nějaký závěr. 

● Těším se na Vaše příběhy, doufám, že se u vyprávění budete bavit :-) 
● Vyprávění vyfotí a pošlou přes Whatsapp nebo vloží na Padlet: VŠICHNI 

    

Matematika- Téma: Obsah obdélníku 
● Dnešní geometrii si vyzkoušíme společně :-) Připravte si pomůcky na geometrii, učebnici, sešit a 

pracovní sešit a připojte se v 9:55 k videohovoru. Vyzkoušíme si takovou online hodinu :-) 
● Kdo se nebude moci zúčastnit, napíše mi a já mu pak pošlu záznam hodiny, podle kterého může 

pracovat. 

 

Anglický jazyk - Mgr. Kramelová 
 

● Jak jsem slíbila, tak dnes se podíváme na další Colinova dobrodružství. 
● Otevřete si učebnici na str. 54 a projděte si komiks - opět vám obrázky napoví. 

● Kdo má doma pracovní sešit, tak si udělá související cvičení na str. 69. Kdo sešit nemá, tak tady je 
alespoň ofocená stránka.  

● Opět mi práci z tohoto týdne můžete posílat na mail kramelova@zstgm-ck.cz nebo vkládat na 

Padlet. 
 

ČaS Naše vlast - Téma: Průmysl 
● Dnes se podíváme na průmysl a průmyslová odvětví. Nejdřív si přečtěte na str. 38 v učebnici 

úvodní text hned pod žlutým nadpisem. 

● Seznamte se také s názvy jednotlivých průmyslových odvětví pod nadpisem Průmysl v ČR. 
● Podívejte se na mapu na stejné stránce a zjistěte, jaká odvětví průmyslu najdeme v našem kraji. 

○ Na přesné názvy podniků se podívejte do tohoto obrázku. 
● Do sešitu si napište datum a nadpis Průmysl 

○ Nakreslete si podle učebnice na str. 39 cestu mléka ke spotřebiteli, nezapomeňte na šipky a 

popisky. 
○ Dnešní zápis vyfotí a na Padlet vloží: Vláďa 

● V PS zpracujte 22/5 - Na pomoc si můžete vzít učebnici (str. 38) - Vyfotí a na Padlet vloží: Marťa 
 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1kRE_TY2gR4RVkavrbWoRaOuP0KuHTGIx
http://meet.google.com/vtp-teqt-oen
https://drive.google.com/open?id=13plsO5sZub_R29H6rg2VThyxkJ8niNfV
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=19pjg5sAdIIQDkhBXrHkrpWvdBiMkq2RS
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Co jsem se tento týden naučil(a)? 

 
ČJ: Dokážu používat pravidla o shodě přísudku s podmětem. 

 
M: Zopakoval(a) jsem si písemné násobení a dělení. Umím řešit matematické řetězce. 

Vím, jak spočítat obsah čtverce a obdélníku. 
 

ČAS - Dějiny: Dokážu popsat situaci v českých zemích po husitských válkách. Vím, kdo 
byli: Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad, Matyáš Korvín, Vladislav Jagellonský, Ludvík 

Jagellonský.  
 

ČAS - Přírodopis: Vím, jaké rostliny a živočichové se nacházejí v ekosystému potok a 
řeka. O každém živočichovi dokážu říct alespoň 1 informaci. Vím, do jaké skupiny živočichů 

patří rak říční.  
 

ČAS - Naše vlast: Dokážu vyjmenovat několik průmyslových odvětví a říct, jaké výrobky 
se v nich vyrábí. Dokážu na příkladu mléka vysvětlit cestu od přírodniny ke spotřebiteli. 

 
 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Milé děti,  
 

tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 

 
 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Malování kamenů – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 

bezbarvý lak, návod najdete v této příloze  
 

2. Květinové víly – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady  
 

3. Motýlci - návod, jak motýlky vyrobit, najdete zde 
 

4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 

 
5. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  

 
 

nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 

 
1. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 

2. Kroky - návod v této příloze  
       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 

 

https://drive.google.com/open?id=1dYj5ZTQAWcXSBG1OU62ebskaEpySnwJA
https://drive.google.com/open?id=1wgNdIc3DPKDE87FQTygODB7nMUvMDQbj
https://drive.google.com/open?id=1H7ZZ2v0nq6qAyA2rQWLE26XKkxqa43jp
https://drive.google.com/open?id=1Qvi0IgMVT7vVRj7XAPy-QUG48hZ63f8r
https://drive.google.com/open?id=1SRbdZnxK1zJIm5yLWpbGxnrax0ceJd1v
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
https://drive.google.com/open?id=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
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Tady jsou naše emailové adresy: 
smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 
 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 
                                                             Vaše vychovatelky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

