
 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 
 

Týdenní plán třídy 4. B 
třídní učitelka Mgr. K. Ťoupková  

1.6. - 5.6.2020 
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 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail rodiče,                
jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
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 

 
 

PONDĚLÍ 1.6. 
Český jazyk 
Shoda přísudku s podmětem středního rodu 

● U 106/text, bublina 
         ústně 1. cv., 2. cv. – najít podměty rodu středního, 3. cv. 
         Pro vás, co jste doma, k ověření tady. 

● nový PS Procvičujeme shodu přísudku s podmětem  
○ 2/1.-3. 
○ 3/b), 4. 
○ KLÍČ na 1. str. (zezadu) – pro zkontrolování 

 
Matematika 
Obvod obdélníku 

● Připomenout si, co je to obvod, jak se vypočítá obvod trojúhelníku a obvod čtverce (2. díl PS str. 
41, 42, 43). 

● Kontrola DÚ z března: 2. díl PS 44/1., 45/1. 
Děti ve škole –  společně, děti doma – sdílené materiály. 

● 2. díl PS  
○  45/2. ústně, pak zápis 
○  45/3. – blok se vzorečkem pro výpočet obvodu obdélníku 

         – vlevo: vzoreček, dosazení čísel, výsledek 
          Podívej se. 
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● Své dnes nabyté znalosti si ověříš ve slovní úloze 46/1. 

 
Český jazyk – Čtení   
Text Bláznivý keltský život 

● Čítanka str. 128-131 
● sešit 

○ datum 
○ název 
○ autor 
○ 3. cv. ze str.195 

 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● téma: povolání - UČ:49/read and match - děti si přečtou bubliny, co kdo dělá a přiřadí k nim 
povolání (zde je procvičováno hledání klíčových slov textu, uniformu sice nosí více profesí, ale z 
nabízených pouze zdravotní sestra pracuje v nemocnici, apod. 
Dále si na stránce můžete zahrát hry typu Komu co patří? Jaké další věci používá hasič, … pomohou 
Vám slovíčka z minulého týdne. 

 
ČaS – Přírodověda 
Ekosystém PARK 

● opakování – projít informace o rostlinách a živočiších na louce, připomenout si chráněné živočichy, 
jedovaté rostliny 

● Park je ekosystém uměle vytvořený člověkem. 
● Více v učebnici na str. 50-52. 
● PS 29, 30/3., 31; navíc 30/2. 

Posíláte e-mail. 
 
Výtvarná výchova 
Zážitek z víkendu 
 

                                               ÚTERÝ 2.6.  
Český jazyk  
Shoda přísudku s podmětem středního rodu 

● ústně U 107/2., 3. 
Pro vás, co jste doma, k ověření tady. 

● PS 53/3., 54/3. (ve škole obě cvičení společně) 
● nový PS  

○ 3/tabulka 
○ 4/5., 6. 

  
Matematika  
Rýsování, výpočet obvodu 

● Poč. 48/1., 3. 
● navíc 2. díl PS 46/výběr (Děti, které pracují doma, posílají pouze tuto stránku.) 

 
Výtvarná výchova 
Kresba dětí, které vykonávají nějakou činnost 

● do nového PS z Čj na 4. straně do spodního rámečku 
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Český jazyk – Čtení 
Báseň Pyšné koláče 
pavlač – “balkón” (před několika byty) ve vnitřním prostoru činžovního domu (v dřívějších dobách) 

● Čítanka str. 132 
● sešit 

○ datum 
○ název 
○ autor 
○ 3. cv. ze str. 196 

 

                                                         STŘEDA 3.6. 
ČAS – Naše vlast  
Služby, kulturní instituce 

● opakování – připomenutí učiva z minulého týdne v učebnici a v pracovním sešitě 
● nově: čtení  v učebnici na str. 40 o službách  
● související cvičení v PS 20/8., 9.; 19/4. 
● čtení v učebnici na str. 41 o kulturních institucích; pak PS 20/9. 
● navíc křížovka v PS na str.20 

Poslání e-mailu se str. 18 a 19. 
 
Český jazyk  
Shoda přísudku s podmětem ženského rodu 

● U 108/text, bubliny 
● ústně cv. 1.-3. 

            Pro vás, co jste doma, k ověření tady. 
● nový PS  

○ 5/1. 
○ 6/4.  
○ navíc 5/3. 
○ KLÍČ na 1. a 2. str. 

           Posíláte e-mail se str. 2 až 6. 
  
Matematika 
Osa a střed úsečky 

● 3. díl PS  
○ 25/1. (pro připomenutí: 2. díl PS str.34, 12-14) 
○ 25/2., 3. 
○ 25/4. – odpověď pod kružnici 
○ 25/5. 
○ 26/1. 

1. Rozevření kružítka, poloměr je větší, než je polovina úsečky PQ. (r=poloměr 
kružnice) 

2. Opsat část oblouku kružnice vlevo a vpravo se středem v bodě P. 
3. Opsat část oblouku kružnice vlevo a vpravo se středem v bodě Q. 
4. Průsečíky pojmenovat –  M, N. 
5. Narýsovat osu úsečky PQ – čerchovaná čára (_._._._._.). 
6. Pojmenovat střed úsečky – S. 

● 26/2.  
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Hudební výchova 
Písně Spi, Janíčku, spi; Dobrú noc, má milá 
 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● procvičování povolání - UČ:50/Sing the song - poslechněte si písničku 
Píseň poslechnout a přeložit - text je o každodenních, opakujících se činnostech, slovesa mají tedy 
pro on, ona, ono zakončení -s jako wears, brings, drives, … 

● UČ:50/Read and answer - přečíst otázky a odpovědět vždy jedním ze tří povolání. 
 
 

                                                                   ČTVRTEK 4.6.  
Český jazyk 
Shoda přísudku s podmětem ženského rodu 

● ústně U 109/1. 
            Pro vás, co jste doma, k ověření tady. 

● Děti ve škole 5. cv. 
● PS str. 55/1., 2. čtyři slovesa s -y v příčestí minulém 

                        K ověření tady. 
56/3. – pastelkami 

● samostatná kontrola Čj – oranž. PS: Procvičujeme pravopis podst. jmen ženského a středního rodu 
23/3., 24/4., 5. 

 
Matematika 
Osa a střed úsečky, kruh 
střed úsečky = bod, který rozděluje úsečku na dvě stejné části 
osa úsečky – připomínáš si ze včerejška 

● Početníček 
○ 46/2. 
○ 44/1.,2.; 45/4. – samostatná kontrola cvičení z dubna 
○ 46/1.  vysvětlivky: d = průměr  (úsečka napříč kruhem, prochází jeho středem) 

                           poloměr = polovina průměru (r=d:2); když je průměr 4cm, je poloměr 
2cm 
                           K = označení pro kruh 
Po narýsování kružnice kruh vybarvíš, označíš zvnějšku písmenem K; pokračuješ v plnění 
zadání. 

 
Český jazyk – Čtení 
Text Dům 

● Čítanka str.133-135 
● sešit 

○ datum 
○ název 
○ autor 
○ 1. cv. ze str. 196 

Děti, které pracují doma, pošlou zápisy z celého týdne. 
Anglický jazyk – Mgr. Josef Chrobák 

● procvičování povolání - PS:63/1 Děti uslyší, co kdo dělá a podle poslechu očíslují obrázky. 
● procvičování povolání - PS:63/2 děti doplní křížovku slovíčky ze šedého rámečku nad ní, mohou 

zkusit bez pomoci slovníčku a pak podle něj zkontrolovat ;-) 
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                                        PÁTEK 5.6. 
Český jazyk 
Shoda přísudku s podmětem středního a ženského rodu 

● Děti ve škole ústně U 109/3., 6. 
● nový PS 7/1. 

KLÍČ na str. 2 
● PS 56/2. 

Poslat e-mail. 
● samostatná kontrola 

○ žlutý PS str. 14 
○ domácí sešit – cvičení s daty 30.3., 1.4. 

 
Matematika 
Druhy trojúhelníků 
různostranný – odlišná délka stran 
rovnostranný – shodná délka stran 
rovnoramenný – dvě strany jsou shodné 
pravoúhlý – dvě strany jsou k sobě kolmé 

● Poč. 47 
            Děti, které pracují doma, posílají str. 46, 47, 48. 

● 2. díl PS 54/vlevo 
 
ČAS – Dějiny 
První Habsburkové na českém trůně 

● opakování – projít informace z min. týdne v učebnici na str. 39 
               – PS str.21    Jiří z Poděbrad, Ladislav Pohrobek, Vladislav Jagellonský, Ludvík 
Jagellonský 
                                   TURCI 
                                   BENEDIKT REJT 
                                   PRANÝŘ 

● čtení v učebnici na str. 41, 42, 45 c) 
● časová přímka (dvojlist) 
● PS 22/Už víme, že... 

         /1. 
  
Pracovní výchova 
Možnost zhotovení výrobku z nabídky p. vychovatelek 
 
Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● 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. 
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● 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. 
○ 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. 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 
 
Můžete si vybrat z této nabídky: 
 
1. Vodní želvy – můžete vytvořit podle tohoto návodu  
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
2. Květinový obrázek – k vytvoření takového obrázku můžeš použít třeba fazole, hrách, kukuřici, 
zrnkovou kávu nebo i nějaké těstoviny a podle své fantazie poskládat a nalepit do tvaru kytiček, inspiraci 
najdeš zde  
 
4. Omalovánky koníků - vzory koníků zde a v této příloze 
 
 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 
 
1. Ham, koláčku, už tě mám! – návod, jak si hru zahrát, najdete zde  
 
2. Vodní štafeta - návod je v této příloze  
 
 
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 
 

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 
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